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Projekt 

 

projekt z dnia 1 czerwca 2020 r.  

zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 w związku z art. 10 § 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Gminy Wyszki Pani Moniki Baranowskiej wybranej 

w okręgu wyborczym Nr 9 z powodu utraty prawa wybieralności. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku oraz doręczenia jej Pan Monice 

Baranowskiej.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Pani Monika Baranowska w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. została 

wybrana radną Rady Gminy Wyszki w okręgu wyborczym nr 9. 

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). 

Zmiana  miejsca  zamieszkania  na  miejscowość  położoną  poza  obszarem gminy Wyszki powoduje utratę 

prawa wybieralności do Rady Gminy Wyszki, co skutkuje wygaśnięciem mandatu. 

W  przypadku  Pani  Moniki Baranowskiej  utratę  zamieszkania  na  terenie  gminy Wyszki potwierdza 

załączone do oświadczenia majątkowego roczne zeznanie podatkowe PIT-37, z którego wynika, że Pani Monika 

Baranowska zamieszkuje w Łapach. Innym potwierdzeniem faktów niezamieszkiwania na terenie gminy 

Wyszki jest oświadczenie właściciela nieruchomości, na terenie której radna zamieszkiwała o zmianie miejsca 

zamieszkania. Na zmianie miejsca zamieszkania, a co za tym idzie utraty prawa wybieralności przemawia fakt, 

że w chwili obecnej dzieci Pani Moniki Baranowskiej uczęszczają do szkoły w miejscowości podanej jako adres 

zamieszczenia w rozliczeniu PIT-37 za 2019 rok. 

Z powyższego wynika, że Pani Monika Baranowska nie przebywa w znaczeniu  fizycznym  w miejscowości 

położonej na terenie gminy Wyszki i nie ma zamiaru stałego pobytu w tym miejscu. Nie występuje również 

w tej miejscowości skupienie życiowej aktywności Pani Moniki Baranowskiej. 

Wobec  utraty  prawa wybieralności  przez  radną,  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. 

Zgodnie  z dyspozycją  art.  383 §  3 kodeksu  wyborczego,  przed  podjęciem  niniejszej  uchwały, radnej 

Monice Branowskiej  umożliwiono złożenie wyjaśnień. 

Od  niniejszej  uchwały  zainteresowanej  służy  skarga  do  sądu  administracyjnego (Wojewódzkiego  Sądu  

Administracyjnego  w Białymstoku) wnosi  się  ją za  pośrednictwem  Rady Gminy Wyszki w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia uchwały. 


