UCHWAŁA NR XLII/363/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 , Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 849, poz.
951, poz. 1529) uchwala się, co następuje :
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Świeszyno Pana Janusza
Włodzimierza Janczewskiego z powodu utraty prawa wybieralności.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.
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Uzasadnienie
Pan Janusz Włodzimierz Janczewski w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu
21 listopada 2010 roku został wybrany radnym Rady Gminy Świeszyno. Dnia 14 maja
2014 roku wymeldował się z miejsca pobytu stałego i wyprowadził z miejscowości Konikowo.
Dnia 19 maja 2014 roku Janusz Włodzimierz Janczewski poinformował ustnie
Przewodniczącego Rady Gminy, że jego adres korespondencyjny to Koszalin ul. Heleny
Modrzejewskiej Nr 1 „ATTYLA OKNA”. Dnia 2 czerwca 2014 roku zameldował się na pobyt
stały na terenie Gminy Koszalin.
W myśl art. 11 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego prawo wybieralności do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (bierne prawo wyborcze) przysługuje
osobie mającej prawo wybierania do tego organu. Prawo wybierania do danej rady ma każdy
obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na
obszarze działania tej rady (art. 10 § 1 pkt 3 kodeksu wyborczego). Zgodnie
z art. 383 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 , Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 849, poz. 951, poz.
1529) – wygaśniecie mandatu radnego następuje w przypadku utraty prawa wybieralności.
Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada gminy w drodze uchwały (art.
383 § 2 kodeksu wyborczego). Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 kodeksu wyborczego,
przed podjęciem niniejszej uchwały, radnemu Januszowi Włodzimierzowi Janczewskiemu
umożliwiono złożenie wyjaśnień. Dnia 29 maja 2014 roku odbyła się Sesja Rady Gminy
Świeszyno, w której radny nie uczestniczył. Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno dnia
29 maja
2014 roku
wysłał
pismo
do
radnego,
w którym
poprosił
go
o pisemne złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowej sprawy. Pismo odebrał radny
osobiście dnia 3 czerwca 2014 roku. Janusz Włodzimierz Janczewski nie złożył wyjaśnień.
Zmiana miejsca zamieszkania na miejscowość położoną poza obszarem Gminy Świeszyno
powoduje utratę prawa wybieralności do Rady Gminy Świeszyno, co skutkuje wygaśnięciem
mandatu. Ponadto zgodnie z art. art. 18 § 8 kodeksu wyborczego- wyborcy będący
obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do
rejestru wyborców z urzędu. W związku z tym Janusz Włodzimierz Janczewski od 2 czerwca
2014 roku (data zameldowania na pobyt stały w Koszalinie) jest wpisany do rejestru
wyborców Gminy Koszalin. Zaznaczyć należy, że można być ujętym tylko w jednym
rejestrze wyborców
(art. 18 § 3 kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 18 § 5 kodeksu
wyborczego - rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.
Wobec utraty prawa wybieralności przez radnego, Rada Gminy, stosownie do
art. 383 § 2 kodeksu wyborczego zobowiązana jest do podjęcia uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.
Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego
(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie). Skargę wnosi się za pośrednictwem
Rady Gminy Świeszyno w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
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