
                          P r o j e k t  

 U C H W A Ł A   Nr …………… 

RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI 

z dnia ………………….. 2013 r. 

 

w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 4 KW Platforma 

Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2, w skład Rady 

Miejskiej Trzcianki 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013r., poz. 594 ze zm.) i art.194 ust.1 

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  

powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 ze zm.)  

w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zm.), 

Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Jacka Wawrzona 

na jego miejsce, z tej samej listy nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP, w okręgu wyborczym nr 2, wstępuje pani Hanna Maria 

Dąbkowska,  która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie 

utraciła prawa wybieralności. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Trzcianki. 

 

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i en i e 
 

do projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 4 

KW Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2,  

w skład Rady Miejskiej Trzcianki 
 

 
  

 Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  

powiatów i sejmików województw, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, 

właściwa rada, 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.   

Uchwałą Nr XLVIII/323/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 27.06.2013 r. 

stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Jacka Wawrzona. Na niniejszą 

uchwałę radny wniósł skargę do WSA w Poznaniu, a następnie skargę na 

postanowienie WSA w Poznaniu do NSA w Warszawie. Postanowieniem  

z 8 listopada 2013 r. NSA w Warszawie oddalił skargę kasacyjną. 

Wskazani przez Komisarza Wyborczego w Pile kandydaci na radnego  

okręgu wyborczego nr 2 z listy nr 4 KWW Platforma Obywatelska RP kolejno 

składali rezygnację z objęcia mandatu radnego, tj. pani E. Kwiatkowska-Kufel, 

pan B. Markowicz, pan D. Schaefer i pan M. Ratajczak.  

Pisemną zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Miejskiej Trzcianki 

wyraziła pani Hanna Maria Dąbkowska, która oświadczyła również, iż nie 

utraciła prawa wybieralności do rady gminy. 

Mając powyższe na uwadze przygotowano niniejszy projekt uchwały.  

  


