UCHWAŁA NR I/8/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 754 z późn. zm.1)) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.2) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Gdynia Pana Marka Michała Łucyka
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 13 Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność Komitet Wojciecha
Szczurka z powodu odmowy złożenia ślubowania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany:

Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz.1282, poz. 1349, poz. 1321.

2) Zmiany:

Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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UZASADNIENIE
Pan Marek Michał Łucyk w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 21 października 2018r. został
wybrany radnym Rady Miasta Gdynia. Komisarz Wyborczy w Słupsku zwołał pierwszą sesję Rady Miasta
Gdyni nowej kadencji na dzień 19 listopada 2018r. Pisemne zawiadomienie o sesji otrzymał także Pan Marek
Michał Łucyk, który oświadczył, iż odmawia złożenia ślubowania.
W myśl art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.1) przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Odmowa
złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu. Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 pkt 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.2) przed podjęciem niniejszej
uchwały, radnemu Markowi Michałowi Łucykowi umożliwiono złożenie wyjaśnień. Radny nie skorzystał
z prawa do złożenia wyjaśnień.
Rada Gminy, stosownie do art. 383 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) zobowiązana była do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu.
Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny, ponieważ wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa wskutek
zdarzenia opisanego w ustawie Kodeks wyborczy. Tym niemniej spełnia ona funkcję porządkującą,
wyjaśniając sytuację prawną radnego oraz rady. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych bez
uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego , mandat ten nadal istnieje. Zatem do chwili podjęcia
prze radę gminy prawnie skutecznej uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego dysponuje on
mandatem. Nie można bowiem skutecznie powoływać się na fakt wygaśnięcia mandatu do czasu, gdy akt taki
nie stanie się ostateczny. Radny nadal posiada mandat, jest członkiem rady gminy zobowiązanym do udziału
w jej pracach. Powinien być zawiadamiany o sesji rady. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że Kodeks
wyborczy nie daje podstaw do przyznania radzie swobodnego uznania ww. zakresie. Do kompetencji rady
należy wyłącznie ustalenie , czy zaistniały przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu przewidziane
w Kodeksie wyborczym czy też nie. Rada potwierdza jedynie , iż mandat wygasł ze skutkiem od chwili ,
w której wystąpiła przesłanka wygaśnięcia mandatu.
Zgodnie z art. 383 §4 Kodeksu wyborczego Przewodniczący Rady niezwłocznie prześle niniejszą
uchwałę Wojewodzie Pomorskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku
oraz doręczy ją
zainteresowanemu radnemu Panu Markowi Michałowi Łucykowi.

1) Zmiany:

Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

2) Zmiany:

Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz.1282, poz. 1349, poz. 1321.
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