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z dnia  9 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.24 k ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 
594 z późń.zm) oraz art. 190 ust.1 pkt.1b  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2010 r, Nr 176, poz. 1190 z późniejszymi zmianami) w związku zart. 
517 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U  Nr 21 poz. 112 z późń.zm) i art. 16 ust.2a ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz.113 z późń.zm) 
Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Wojciecha Horbora z powodu niezłożenia oświadczenia 
majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24 h ust. 5a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego doręczenia niniejszej uchwały :

1. Panu Wojciechowi Horbotowi

2. Wojewodzie Mazowieckiemu

3. Komisarzowi Wyborczemu w Płocku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Łukasz Koperski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późń.zm) nakłada na

radnych obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia roku

następnego po roku za który należny złożyć oświadczenie majątkowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej pismem Or.0043.1.2014.MB z dnia 10 marca 2014r. przypomniał radnym o

konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.

według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. przekazując w załączeniu 2 egzemplarze druków oświadczenia

majątkowego. Z obowiazku tego w wyznaczonym terminie wywiązało się 13 radnych.

Z uwagi na fakt, że radny WojciechHorbot nie złożył oświadczenia majątkowego w ustawowym terminie

Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z art. 24h ust.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym pismem Or.0043.2.2014.MB z dnia 7 maja 2014r. wezwał radnego WojciechaHorbota do

niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego radnego za 2013r. wyznaczając mu dodatkowy

czternastodniowy termin na złożenie oświadczenia. Wezwanie to zostało radnemu Horbotowi skutecznie

dostarczone w dniu 9 maja 2014r.

Radny WojciechHorbot w dodatkowym wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 23 maja 2014r. nie

złożył oświadczenia majątkowego radnego za 2013r. co zgodnie z art. 383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.

Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21,poz.112 z późń zm) skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. Wygaśnięcie

mandatu radnego z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminach określonych w przepisach

ustawy o samorządzie gminnym stwierdza rada w drodze uchwały w terminie miesiąca od dnia wystąpienia

przyczyny wygaśnięcia mandatu.
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