
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasi

Na podstawie mi. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r poz. 595) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -
przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 113 z późn.zm.),
art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z póź.zm.) w związku
z uchwałą Nr XXXV/246/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lipca 2013r. w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana Ruszkowskiego, Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Powiatu Nowodworskiego Pana Bogdana

Ruszkowskiego z listy Nr 20 oznaczonej nazwą "Komitet Wyborczy Wyborców Centrum

Samorządowe 2010" w okręgu wyborczym Nr 2, wstępuje Pan Marek Tyc z tej samej listy,

który uzyskał w wyborach kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa

wybieralności.

§2

O wstąpieniu kandydata postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 2
poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń. oraz stronie internetowej BlP
Starostwa.

§3

Uchwałę doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Mazowieckiemu
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, właściwa rada po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego podejmuje na
następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Rada Powiatu Nowodworskiego Uchwałą Nr XXXV/246/2012 z dnia 25.07.2013r.
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Pana Bogdana Ruszkowskiego
wybranego w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 20 K\VW Centrurn Samorządowe 2010, w
związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

Jak wynika z pisma Nr DWW-772-1I2013 z dnia 31.07.2013r. Komisarza
Wyborczego w Warszawie kandydatem z tej samej listy uprawnionym do objęcia mandatu
jest Pan Marek Tyc, który w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Zważywszy na powyższe, obsadzenie wygaszonego mandatu, w celu uzupełnienia
składu rady jest uzasadnione.


