
UCHWAŁA NR XVIII/116/2019
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 (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 roku, 
poz. 754 z późn.zm.) - Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co nastęuje: 

§ 1. 

Odmawia wygaszenia mandatu Radnej Bożeny Małeckiej w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia 
nieposiadania przez Radną prawa wybieralności w dniu wyborów.

§ 2. 

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załacznik 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 24 września 2019 roku, w którym wskazują iż Radna Bożena Małecka nie mieszka na
terenie gminy Ożarów, wobec czego nie posiadała 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 Radną,
że przysługuje jej prawo złożenia wyjaśnień w sprawie. Radna skorzystała z przysługującego jej
prawa.

Przewodnicząca zapoznała się ze złożonymi przez Radną oświadczeniami w formie
pisemnej jak i ustnej, z których wynika, że od zawsze mieszka na terenie gminy Ożarów, co
oznacza, że w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego posiada prawo wybierania tych
organów.

Pani Bożena Małecka od zawsze działała aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. Była
organoizatorem Dnia Kobiet oraz trzech pikników na ul. Kolejowej. Współorganizowała i
współfinansowała dwa pikniki parafialne. Od pięciu lat prowadzi grupę kolędniczą, która w okresie
bożonarodzeniowym odwiedza sąsiadów z kolędą kultywując tradycję. W 2018 roku założyła
Stowarzyszenie "Razem dla Ożarowa", aby umożliwić grupie aktywnych mieszkańców działalność
na rzecz miejscowości. Współpracuje z M-GOK w Ożarowie organizując wernisaże. Radna działa
w Katolickim Centrum Pomocy rodzinie oraz współpracuje ze szkolnym kołem Karitas.

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