
UCHWAŁA   Nr  196 / XXXIX / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  26 czerwca  2013 roku

w  sprawie  odmowy  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnej  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 3 w związku
z art. 7 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z
art.  16 ust.  2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy  (Dz.U.Nr  21,  poz.  113  ze  zm.)  Rada  Miejska  w  Gostyninie  uchwala,  co
następuje:

§ 1

Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Gostyninie Pani
Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej.

§ 2

Uzasadnienie  odmowy  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnej  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie Pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak



Załącznik do uchwały Nr 196 / XXXIX / 2013
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  26  czerwca 2013 r. 

UZASADNIENIE
 

W dniu  13  maja  2013r.  do  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  wpłynął  wniosek  o
odwołanie radnej w trybie art. 190 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 w zw. z art.5 ust 1 ustawy z dnia 16
lipca  1998r.  –  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów i  sejmików województw
(Dz.U. 2010 Nr 176, poz. 1190 ze zm.), Redakcji Portalu Teraz Gostynin reprezentowanego
przez Pana Daniela Stańczaka, z dnia 13 maja 2013r., zawierające wezwanie Rady Miejskiej
w Gostyninie do podjęcia uchwały stwierdzający wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej
w Gostyninie Pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej.

W  uzasadnieniu wniosku Redakcja Portalu Teraz Gostynin reprezentowanego przez
Pana Daniela Stańczaka stwierdza,  iż Pani Agnieszka Korajczyk – Szyperska kandydując do
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  wskazała  miejsce  zamieszkania  na  terenie  Gminy  Miasta
Gostynin, natomiast w trakcie kadencji zmieniła  miejsce zamieszkania na Gminę Gostynin –
miejscowość Sierakówek.  Tam koncentruje swoje sprawy życiowe  i z tego miejsca uczyniła
miejsce stałego pobytu swojego i swojej rodziny, a więc zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego
miejscowość ta stanowi jej miejsce zamieszkania.

W dniu  6  czerwca  2013r.  radna  Pani  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  złożyła
oświadczenie, iż jest rodowitą gostynianką, Radną Rady Miasta Gostynina od 11 lat, życie jej
jest skoncentrowane tylko tutaj, tu działa społecznie, realizuje projekty, płaci podatki, spotyka
się  z  wyborcami  i  mieszkańcami  miasta,  dzieci  uczęszczają  do  szkoły  i  przedszkola  w
Gostyninie. Radna Pani Agnieszka Korajczyk – Szyperska jest zameldowana wraz z rodziną,
w mieście Gostyninie przy ul. Rynek 15  i tu według jej oświadczenia zamieszkuje.

Wygaśnięcie mandatu radnego rady gminy zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 3 ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw następuje na skutek
utraty przez radnego prawa wybieralności.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania
do danej  rady, natomiast prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel,  który
zamieszkuje na obszarze działania danej rady.
Ze  złożonego  przez  radną  Panią  Agnieszkę  Korajczyk  –  Szyperską  oświadczenia  i
wyjaśnienia wynika,  że zamieszkuje na terenie  gminy miasta  Gostynina,  w której  została
wybrana radną. 
Nie można zatem przyjąć,  że radna utraciła  prawo wybieralności  na skutek stałej  zmiany
miejsca zamieszkania poza teren macierzystej gminy.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny Rada Miejska w Gostyninie
odmawia  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Pani
Agnieszce Korajczyk – Szyperskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


