
U C H W A Ł A  Nr  …..…/XLVII/18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …… września  2018 r. 

 

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

 

 

 

 

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz.U. 2018 poz. 754, 1000 i 1349) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 24f ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 

1000, 1349 i 1432) – Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 

 

 

§1 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Miasta Milanówka Pana Roberta Czarneckiego  

w okręgu wyborczym Nr 1 z związku z naruszeniem dyspozycji art. 24 f Ustawy z dnia  

8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) skutkującego 

stosownie do treści art. 383 par 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego (Dz.U. 2018 poz. 754)  

wygaśnięciem mandatu radnego. 

 

§2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do przesłania uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu 

oraz doręczenia jej radnemu Robertowi Czarneckiemu. 

 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

    Rady Miasta Milanówka 

  

  mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Pan Robert Czarnecki  w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. 

został wybrany radnym Rady Miasta Milanówka. 

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r. znak sprawy WNP-

I.4112.2.2018.MS wezwał Radę Miasta Milanówka do podjęcia uchwały stwierdzającej 

wygaśnięcie mandatu radnemu Robertowi Czarneckiemu. Przewodniczącej Rady pismem 

z dnia 1 czerwca 2018 r. przekazała Wojewodzie Mazowieckiemu dokumenty, o które 

Wojewoda uprzednio wnioskował. 

Zadaniem Wojewody Mazowieckiego doszło do naruszenia przepisu z art. 24f ust.  

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 

który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub 

wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny 

uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.  

Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku 

naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem o kreślonych 

w odrębnych przepisach funkcji lub działalności 

 

Na postawie 383 § 2 stosownie do art. przywołanej ustawy i art. 24f ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały, 

w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Od niniejszej 

uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie). Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Magdalena Grzywacz 


