
UCHWAŁA NR II/9/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

                                 z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej ChełmŜy.

     Na podstawie art. 190 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.

1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz.

1457 oraz  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 )

w związku z art. 25b pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr

102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz.

1457 oraz z 2006r. nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 )   uchwala się, co następuje:

      § 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej ChełmŜy pana Andrzeja

Kłopotka wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej ChełmŜy.

        § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    
                                                                    Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE

do uchwały nr II/9/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 grudnia 2006 r.

  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej ChełmŜy.

___________________________________________________________________

        W dniu 27 listopada 2006 r. radny Rady Miejskiej ChełmŜy pan Andrzej Kłopotek złoŜył

pisemne zrzeczenie mandatu, w związku z otrzymaniem nominacji na Posła Rzeczypospolitej

Polskiej. 

        Zgodnie z art. 190 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje m. in. wskutek pisemnego zrzeczenia się

mandatu. W takim przypadku rada w ciągu 3 miesięcy od daty zrzeczenia się mandatu,

stwierdza w drodze uchwały jego wygaśnięcie.

        Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia mandatu radnego m.in. z mandatem

posła lub senatora. Taki zakaz wynika równieŜ z Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu

RP. Wybór radnego do parlamentu pozwala wybranemu na podjęcie decyzji o rezygnacji z

mandatu radnego i zachowanie w ten sposób mandatu parlamentarnego lub na pozostanie przy

mandacie radnego kosztem utraty mandatu parlamentarnego. 

         Biorąc pod uwagę powyŜsze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


