UCHWAŁA NR XLVI/260/2018
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dobre
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 24 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432)
w związku z art. 383 § 1 pkt. 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
( Dz. U z 2018 r, poz.754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321, poz. 1349)
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Pana Andrzeja Bandyszewskiego Radnego
Rady Gminy Dobre wybranego w okręgu wyborczym nr 4 lista nr 16, z powodu objęcia
funkcji Wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem.
§ 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu Radnego Rady Gminy Dobre należy niezwłocznie
przekazać

Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we

Włocławku I i dostarczyć Radnemu Panu Andrzejowi Bandyszewskiemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre.
§ 4. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
( Dz. U z 2018 r, poz.754, ze zm.) wygaśnięcie mandatu radnego następuje min w przypadku
naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych
w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
Z dniem 1 września 2018 r. Radny Rady Gminy Dobre Pan Andrzej Bandyszewski
został powołany na stanowisko Wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem.
Stosownie

do

przepisu

art.

24b

ustawy

z

dnia

8

marca

1990

r.

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) osoba wybrana na radnego nie
może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała
mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej
gminy.
Wobec powyższego zachodzą podstawy do zastosowania art. 383 § 1 pkt 5 ustawy
Kodeks wyborczy.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba

