
Uchwała .................. 
Rady Miasta Hajnówka 

z dnia ................. r. 
  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej 
  
Na podstawie art. 190 ust.1 pkt. 1b ustawy z dnia 16 lipca  1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                           
( Dz. U.  z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190 , z 2011 r. Nr 34 , poz. 172 )                             
i w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113,  Nr           
102 , poz. 588 , Nr 147 , poz. 881 , Nr 149 , poz. 889 ) uchwala się, co 
następuje: 
  
§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miasta Hajnówka Pani 
Ireny Siegień w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 11 Komitetu 
Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska wskutek   
niezłożenia w terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 
 
§2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka  a także 
poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej miasta 
Hajnówka . 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
  

Przewodniczący Rady 
  

                                                                                  Eugeniusz Saczko 
  



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY                       
W SPRAWIE WYGA ŚNIĘCIA MANDATU RADNEJ 

 
 
Radna Rady Miasta Hajnówka  Pani Irena Siegień w ustawowym terminie 
nie złożyła oświadczenia majątkowego za 2011 r. W związku z tym 
Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka pismem oznaczonym 
BRM.0043.2.2012 r. z dnia 7 maja 2012 roku na podstawie art. 24 h ust. 5a  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    wezwał Panią  
Irenę Siegień do niezwłocznego  złożenia oświadczenia majątkowego 
radnego za 2011 rok.  Jednocześnie wyznaczył dodatkowy czternastodniowy 
termin na złożenie przedmiotowego oświadczenia z informacją , że 
przedmiotowy termin jest liczony od dnia skutecznego wezwania .  Pismo o 
którym mowa zostało przekazane do doręczenia  07 maja 2012 r. przez 
Pocztę Polską . Poczta Polska w dniu 08 maja 2012 r. awizowała przesyłkę u 
adresata z powodu niemożliwości doręczenia w związku z tym przesyłkę 
pozostawiono na okres 14 dni do dyspozycji adresata w Urzędzie 
Pocztowym ( zawiadomienie  o pozostawieniu pisma UP umieszczono w 
oddawczej skrzynce pocztowej na drzwiach mieszkania adresata  ) . 
Ponowne awizowanie odbyło się  16 maja 2012 roku . W dniu 23 maja 2012 
r. Poczta Polska dokonała zwrotu przesyłki do nadawcy z adnotacją adresat 
nie podjął awizowanej przesyłki   w okresie 14 dni – termin ten upłynął 23 
maja 2012 r.  Zwrot przesyłki wpłynął do Urzędu Miasta Hajnówka  24 
maja 2012 r.  Ponadto na zwrotce widnieje adnotacja mieszkanie zamknięte 
– 08.05.2012 r. i podpis nieczytelny .  
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 1b. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacja 
wyborczej do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw uznaje się 
za przesłankę wygaśnięcia mandatu radnego niezłożenie w terminach , 
określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o stanie majątkowym . 
Mowa tu o ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie 
z  art. 24 h ust 1 radny jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym.Radny sklada Przewodniczącemu Rady Miasta 
oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swego 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za 
rok poprzedni .Jeśli te terminy nie zostaną dotrzymane, przewodniczący 
rady w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu 
wzywa osobę , która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego 
złożenia , wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin . Termin ten się liczy 
od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 
W związku z tym wygaśnięcie mandatu radnego  stwierdza rada w drodze 
uchwały najpóźniej 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 
mandatu . Jednocześnie informuj ę , że  zgodnie z art. 194 pkt. 1 ustawy             



z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów             
i sejmików województw w gminie liczącej ponad 20.000 mieszkańców 
wyborów uzupełniających się nie   przeprowadza . Właściwa rada , w 
przypadku wygaśnięcia  mandatu radnego wybranego w okręgu 
wyborczym , po stwierdzeniu wygaśnięcia  mandatu radnego podejmuje na 
następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej 
listy  , który w wyborach uzyskał kolejno największą liczba głosów , a nie 
utracił  prawa wybieralności. 
 
 
Przedmiotowe przepisy : 

1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin , 
rad powiatów i sejmików województw (z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190 z 
późn . zm.) 

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 z późn . zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                   
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.) 

 
 
 
 


