
Projekt

z dnia  14 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Olecku uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Sławomira Karola Szerela z listy nr 14 oznaczonej nazwą KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w okręgu wyborczym nr 2, w związku z pisemnym zrzeczeniem się 
mandatu radnego. 

§ 2. Uchwałę przesyła się Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie oraz przekazuje 
się zainteresowanemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2013 r. radny Sławomir Karol Szerel złożył rezygnację z mandatu radnego z dniem 
30 kwietnia 2013 r., w związku z powołaniem go na stanowisko prezesa spółki gminnej - Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku. 

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 
z późn. zm.) stanowi, że do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa -  Kodeks wyborczy weszła w życie, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym w przedmiotowej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, 
poz. 1190 z późn. zm.). Stosownie do art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 powyższej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego następuje 
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, a fakt ten stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od 
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
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