
Uchwała Nr  194/XXXVIII/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 24  czerwca 2016 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art.

10 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz.

112, ze zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Odmówić stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Gostyninie Pani

Magdaleny Augustyniak.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Andrzej Robacki



UZASADNIENIE
W dniu 5 maja 2016 roku do Biura Rady Miejskiej  wpłynął wniosek (pismo NR

BB.0040.1.2016)  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Pawła  Witolda  Kalinowskiego  o  zajęcie
stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z
miejscem zamieszkania Pani Magdaleny Augustyniak, Radnej Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Burmistrz  Miasta  Gostynina  wnioskuje  o  zajęcie  stanowiska  Rady  Miasta
wyrażonego stosowną uchwałą wydaną w trybie art. 383 §2 Kodeksu Wyborczego.

W dniu  31  maja  2016  roku  radna  Magdalena  Augustyniak  podczas  połączonych
Komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i
Pomocy  Społecznej,   złożyła  stosowne  oświadczenie  ustosunkowujące  się  do  kwestii
poruszanej w wniosku Burmistrza Miasta Gostynina, które stanowi załącznik do niniejszej
uchwały. 

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 Magdalenę Augustyniak oświadczenia i wyjaśnienia
wraz z załącznikami 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 Magdaleny Augustyniak
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