
U C H W A Ł A  Nr  291/XXXVI/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

 

 

 

 

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 7 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. art. 24h ust. 4  

i art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 

 

 

§1 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Miasta Milanówka Pana Witolda Rytwińskiego  

w okręgu wyborczym Nr 10 z powodu niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia  

o swoim stanie majątkowym. 

 

§2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do przesłania uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu, 

Komisarzowi Wyborczemu oraz doręczenia jej radnemu Witoldowi Rytwińskiemu. 

 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

    Rady Miasta Milanówka 

  

  mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Pan Witold Rytwiński w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. 

został wybrany radnym Rady Miasta Milanówka. 

Zgodnie z art. 24h ust. 1, ust. 4, i ust. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) radny jest obowiązany do złożenia oświadczenia  

o swoim stanie majątkowym. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni 

od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego  

co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz  

na 2 miesiące przed upływem kadencji. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, przewodniczący 

rady gminy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa radnego, 

który nie złożył oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 

czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 

Termin do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 1 grudnia 2016 r. 

upłynął w dniu 30 kwietnia 2017 r. Wobec niedotrzymania powyższego terminu, 

Przewodnicząca Rady na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym wezwała 

radnego Witolda Rytwińskiego do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, 

wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Pomimo upływu dodatkowego terminu radny 

Witold Rytwiński nie złożył oświadczenia majątkowego. 

Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, 

Rada Gminy, stosownie do art. 383 § 2 przywołanej ustawy i art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zobowiązana jest do podjęcia uchwały stwierdzającej 

wygaśnięcie mandatu najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu (Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie). Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady Gminy w terminie 

7 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała Małgorzata Kurdek 


