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UCHWAŁA NR XXXV/220/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R. 
 
 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Fromborku. 
 
 

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 3), art. 190 ust. 4  ustawy  
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,  
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r., Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, 
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) – Rada Miejska we Fromborku 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej we Fromborku w Okręgu 
Wyborczym Nr 8 Pana Tomasza Rebell z powodu utraty prawa wybieralności. 
 

§ 2. 
 
Uchwałę przesyła się Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi 
Wyborczemu Delegatura w Elblągu oraz zainteresowanemu – Tomaszowi Rebell. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
     Rady Miejskiej we Fromborku 

                         /-/ Bogdan Jussis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

do uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Fromborku. 

 

W oparciu o pisemne zawiadomienie radnego Pana Tomasza Rebell dotyczące 

zameldowania jego osoby na pobyt stały poza terenem Gminy Frombork, w której uzyskał 

mandat radnego, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miejską we Fromborku uchwały 

o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn określonych w art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  

tj. utraty prawa wybieralności. 

 Zgodnie z zapisem art. 7 wyŜej wymienionej ustawy prawo wybieralności (bierne 

prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Natomiast, 

zgodnie z art. 5 ustawy, prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma kaŜdy 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na 

obszarze działania tej rady. Art. 9 ustawy nakazuje przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania 

dla potrzeb wskazanej ustawy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 

 PoniewaŜ radny Pan Tomasz Rebell przedstawił potwierdzenie zameldowania na 

pobyt stały na terenie innej gminy, oznacza to, iŜ od czasu zmiany miejsca zamieszkania 

utracił z mocy prawa mandat radnego Gminy Frombork, co musi zostać stwierdzone przez 

Radę Miejską we Fromborku w drodze uchwały. 

 Powinność rady we wskazanym zakresie ma charakter bezwzględny. Zgodnie bowiem 

z art. 23 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym radny obowiązany jest kierować się dobrem 

wspólnoty samorządowej gminy. Radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź  

z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez 

mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia. 

 Oczywistym jest fakt, iŜ radny przebywający stale poza obszarem gminy, z której 

uzyskał mandat, traci więź zarówno z mieszkańcami, jak i z samą Gminą, co znalazło wyraz 

w woli ustawodawcy wyraŜonej w przytoczonym art. 190 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ustawodawca nie pozostawił w tym 

zakresie Radzie Miejskiej Ŝadnych uprawnień do oceny zaistniałej sytuacji, zatem podjęcie 

uchwały w przedstawionym zakresie jest konieczne. 


