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Uchwała Nr XXIX/2l7 /2018
Rady Gminy Złota

z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie odmowy wygaśniecia mandatu radnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.) oraz
art.383 ~1pkt 2 ustawy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(t.j.Dz.U.z 2017 r. poz.15 z poźn. zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:

~ 1. Rada Gminy po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego odmawia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Gminy Złota Pana Władysława Podrazy.

~ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

~ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
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" UZASADNIENIE

WojewodaŚwiętokrzyski pismem z dnia 22-12-2017r,znak:
PNK,III,160,55,2017zwrócił się do Rady GminyZłota przesyłając wraz
z anonimowympismem wniosek o podjęcie odpowiednichdziałań w ramach
obowiązującegoporządku prawnego,

Jednymz podniesionych zarzutówbyło to , że radnyWładysław Podraza nie
zamieszkuje na terenie gminy Złota, a konkretnie w miejscowościNieprowice czym
narusza art, 383 ~ 1pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r,- Kodeks wyborczy
(tj.Dz.U.z 2017 r. poz. 15zpóźnozm. ), a władnym do stwierdzeniawygaśnięcia
mandatu w myśl art. 383S1pkt 2 Kodeksu wyborczego jest Rada Gminy
w Złotej.

Zgodnie z art. 383 Sl pkt 5 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu
radnego następuje w przypadku utraty prawa wybieralności lub nieposiadanie
go w dniu wyborów. W myśl art. 11 Sl pkt 5 Kodeksu wyborczego prawo
wybieralności (tzw. bierne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego osoba mająca prawo
wybierania tych organów.

Natomiast art. lOSl pkt 3 lit. a tegoż Kodeksu wyborczego stanowi iż
prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego- rady gminy- obywatel polski
oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze
tej gminy.

Na podstawie zebranych dokumentów oraz ustnych i pisemnych
wyjaśnień złożonych przez radnego Władysława Podraze popartych
przedłożonymi przez niego dowodami Rada Gminy w Złotej ustaliła, że życie
ososbiste radnego jest skoncentrowane w gminie Złota, a konkretnie
w miejscowości Nieprowice. Na terenie gminy jest realizowana przez radnego
Podrazę obiektywnie sprawdzalna aktywność zawodowa i społeczna.
Względy rodzinnoprawne , gospodarcze, biznesowe i administracyjne
powodują, że centrum interesów życiowych radnego Władysława Podrazy
zlokalizowane jest w Gminie Złota.

Wobec braku jakiejkolwiek przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
określonej wart. 383 SI pkt 2 Kodeksu wyborczego Rada Gminy w Złotej
podjęła uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
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