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UCHWAŁA NR VII/39/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie wstąpienia Benedykta Karczewskiego do Rady Miasta Kościerzyna 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. D. U. z 2003 r. Nr 
159 poz. 1547 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, iż w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Stoltmanna na jego 
miejsce do Rady Miasta Kościerzyna wstępuje kandydat z tej samej listy- Benedykt Karczewski. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
– w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady 
w gminie liczącej powyżej 20000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa, 
właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, 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 i nic zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa 
w art. 190 ust. l pkt 4. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata 
na liście. Przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowiednio. W związku z tym, iż w dniu 9 lutego 2011 r. 
Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Kazimierza Stoltmanna 
należy podjąć uchwałę o wstąpieniu do Rady kolejnego kandydata. Kandydatem, który uzyskał z listy 
Komitetu Wyborczego Samorządność i Sprawiedliwość w okręgu nr II do Rady Miasta Kościerzyna 
kolejno największą liczbę głosów jest Benedykt Karczewski. Wobec powyższego kandydata nie zachodzą 
przesłanki wykluczające określone w cyt. przepisie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 


