UCHWAŁA Nr XXVII/144/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.190 ust. 1 pkt 3, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Roberta Szajgickiego, z listy Nr 1
oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w okręgu
wyborczym Nr 7 z powodu utraty prawa wybieralności.
§ 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu
wyborczego Nr 7 w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 10.07.2009 roku do Urzędu Gminy w Lipnie Sąd Rejonowy w Lipnie przesłał
prawomocny skazujący wyrok wydany w sprawie sygn. akt II K 399/09 w sprawie radnego
Roberta Szajgickiego. Z przesłanego wyroku wynika, iż radny Robert Szajgicki w dniu
17 czerwca 2009 roku został skazany za występek z art.178 a § 1 k.k., a wyrok ten
uprawomocnił się w dniu 25.06.2009 roku. Mając na uwadze kwalifikację prawną czynu za
który radny Robert Szajgicki został skazany należy uznać, iż skazanie dotyczyło przestępstwa
popełnionego z winy umyślnej ściganego z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 7
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i
sejmików wojewódzkich.
Radny Szajgicki Robert otrzymał zawiadomienie o terminie sesji, na której mógł złożyć
wyjaśnienia ale z tego prawa nie skorzystał.
Zgodnie z art.190 ust.1 pkt 3 wskazanej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego następuje z
powodu utraty prawa wybieralności a takiego prawa wybieralności w świetle dyspozycji
wyżej wskazanego przepisu art.7 ust.2 pkt 1 tej samej ustawy nie mają osoby karane za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
W takich okolicznościach podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Roberta Szajgickiego przez Radę Gminy Lipno jest uzasadnione zgodnie z
dyspozycją art.190 ust.2 powołanej wyżej ustawy.

