UCHWAŁA Nr XLIV/294/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Na podstawie art. 25 c i 25 f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) oraz w związku z art. 383 § 1 ust. 7, § 2
i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754) uchwala
się:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Marcina Białkowskiego wybranego do Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, z powodu niezłożenia w ustawowym terminie
oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu, Komisarzowi
Wyborczemu w Gdańsku oraz doręczenia jej radnemu Panu Marcinowi Białkowskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.
U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) radny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim
stanie majątkowym co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, Przewodniczący Rady Powiatu w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa radnego, który nie złożył
oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy
termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
Termin do złożenia oświadczenia majątkowego przez radnego Pana Marcina Białkowskiego
według stanu na 31 grudnia 2017r., upłynął 30 kwietnia 2018r. Wobec niedotrzymania
powyższego, Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie 25 c ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) wezwał radnego
Pana Marcina Białkowskiego do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego,
wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Wezwanie zostało wysłane radnemu 10 maja
2018 r., dwukrotnie awizowane (tj. 11 maja 2018 r. oraz 21 maja 2018 r.) przez Pocztę Polską,
co potwierdza informacja na zwrotnej korespondencji i uznaje się za skutecznie doręczone dnia
28 maja 2018 r. - zgodnie z art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017
r. poz. 1257).
Pomimo upływu dodatkowego terminu (10 czerwca 2018r.), radny Pan Marcin Białkowski
nie złożył oświadczenia majątkowego.
Radnemu Panu Marcinowi Białkowskiemu zgodnie z art. 383 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754), przed podjęciem niniejszej uchwały
umożliwiono złożenie wyjaśnień – informując o powyższym pismem z dnia 13 czerwca 2018 r.
Wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, Rada Powiatu stosownie do
art. 25 f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz.995 z późn. zm.) oraz art. 383 § 1 ust. 7, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754), zobowiązana jest do podjęcia uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu, najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu.
Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny jest
z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar
priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej
społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący Rady
(-)
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