UCHWAŁA NR XXII/136/2013
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust.1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z poźn. 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
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Eugeniusza Rafała Zwierzyńskiego wybranego do Rady
Gminy Krzeszyce w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe - w związku ze zrzeczeniem się mandatu.
§ 2. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwałę doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Krzeszyce
Wiesław Małaczyński
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r., nr 159, poz. 1547 ze zmianami), wygaśnięcie mandatu radnego następuje
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu i w takim przypadku wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada
w drodze uchwały, najpóźniej 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W związku z pisemnym
oświadczeniem z dnia 17.01.2013r. radnego Eugeniusza Rafała Zwierzyńskiego w sprawie zrzeczenia się mandatu,
które podyktowane jest względami zdrowotnymi, Rada Gminy Krzeszyce na podstawie art. 190 ust. 2 i 3 Ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Rady
Gminy Krzeszyce wybranego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe.
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