
UCHWAŁA NR XVIII/115/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz.506 z późn.zm.) oraz art.  383 §1 pkt. 2 oraz §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks 
wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.)  - Rada Miejska w Ożarowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Odmawia wygaszenia mandatu Radnego Krzysztofa Kity w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia 
nieposiadania  przez Radnego prawa wybieralności w dniu wyborów.

§ 2. 

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ożarowie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W związku z pismem grupy radnych Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 17 września 2019 roku, w którym wskazują iż Radny Krzysztof Kita nie mieszka na terenie
gminy Ożarów, wobec czego nie posiadał prawa wybieralności, koniecznym jest podjęcie uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z wnioskiem jednego z Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2019
roku- Radni skierowali wniosek o analizę dokumentów, bez powołania komisji, do Pani
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej powiadomiła pisemnie Radnego,
że przysługuje mu prawo złożenia wyjaśnień w sprawie. Radny skorzystał z przysługującego mu
prawa.

Przewodnicząca zapoznała się ze złożonymi przez Radnego dokumentami. Po dokonaniu
wszechstronnej oceny zgromadzonych dowodów oraz ich wnikliwej analizie wynika, iż Radny ma
zameldowanie na terenie gminy Ożarów i jest wpisany do Rejestru Wyborców gminy Ożarów, co
oznacza, że w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego posiada prawo wybierania tych
organów. Pan Krzysztof Kita jest drugą kadencję radnym Rady Miejskiej w Ożarowie.

Radny zamieszkuje, pracuje oraz aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Jest
współorganizatorem pikników wiejskich, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Jest głównym inicjatorem
powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Glinianach. Tak więc przebywanie radnego na terenie
gminy Ożarów wiąże się ze skupieniem tu życiowej aktywności związanej z pracą jak również z
rodziną. Taki kierunek wykładni występuje w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny należy wskazać iż brak jest przesłanek do
wygaszenia mandatu Radnego Krzysztofa Kity w trybie przewidzianym w art. 338 kodeksu
wyborczego, w związku z posiadaniem przez niego prawa wybieralności w dniu wyborów.
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