UCHWAŁA Nr XIX/I00/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do

rad

gmin,

rad

powiatów

sejmików

województw

(tekst

jedno

Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późno zm.), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113
z późno zm.) oraz 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedno z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 1 marca 2012 r. mandatu radnego Rady Gminy
Jednorożec Cezarego Wójcika, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego doręczenia niniejszej
uchwały

radnemu

Cezaremu

Wójcikowi

i

oraz Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przesłania

Wojewodzie

Mazowieckiemu

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/100/2012
Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

W dniu 21 lutego 2012 r. radny Cezary Wójcik złożył do Przewodniczącego Rady Gminy
Jednorożec pisemne oświadczenie, iż z dniem 1 marca 2012 r. zrzeka się mandatu radnego Rady
Gminy Jednorożec, w wyniku czego z dniem 1 marca 2012 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego
Cezarego Wójcika. Zgodnie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z
późno zm.)

wygaśniecie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku określonym powyżej stwierdza rada gminy w drodze
uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 190 ust 2 ww.
ustawy). Zgodnie z art. 190 ust. 4 ww. ustawy uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza
się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.
W związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks

wyborczy

uzupełniających

(Dz.

U.

Nr

wyborów

21,

poz.

organów

113

z

późno

stanowiących

zm.)

do

nowych,

jednostek

przedterminowych

samorządu

terytorialnego

przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc ww.
Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego
Cezarego Wójcika z dniem 1 marca 2012 r. jest w pełni uzasadnione.
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