
Protokół nr XXII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 17 kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski wraz z radnymi i pracownikami urzędu upamiętnili 
minutą ciszy śmierć Burmistrza Miasta Zawidowa Pana Józefa Sontowskiego. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Zawidowa,   
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

2. Sprawy różne. 
 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
Wniosków nie złożono. 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Zawidowa, 

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o omówienie podstaw prawnych przedłożonego projektu 
uchwały. 
 
Mecenas Violetta Lemek przekazała, iż zgodnie z art. 26. ust 1 pkt 7 ustawy o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek: 
w tym przypadku śmierci, a wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, 
najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu.  

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła 
wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. 

Mecenas V. Lemek dodała, iż zgodnie z art. 28 d ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym                  
w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji przeprowadza się wybory 
przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta oraz ustawie – Ordynacja wyborcza rad gmin, rad powiatów              
i sejmików województw. W  tym przypadku nie będzie miała zastosowania ustawa, która 
weszła w życie 1 sierpnia tego roku  Kodeks wyborczy. Przedterminowe wybory wójta 
zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, które zarządza się i przeprowadza 
w ciągu 90 dni od wystąpienia tej przyczyny. 



Z kolei art. 28e ustawy  o samorządzie gminnym stanowi, że wygaśnięcie mandatu wójta 
przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.  
Mecenas V. Lemek wyjaśniła, iż należy to rozumieć w ten sposób, że wygaśnięcie mandatu 
uruchamia procedurę odwołania zastępcy  z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o długości 
do analogicznego  okresu trwania umowy. 
Kolejny skutek wynikający z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym  to w przypadku 
wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady 
Ministrów.  
Natomiast pełnomocnictwa do czynności cywilnoprawnych np. do zarządu mieniem gminy, 
wygasły z chwilą śmierci Burmistrza, co  w tej chwili oznacza, że Gmina nie może skutecznie 
zawierać zobowiązań cywilnoprawnych. Pozostają w mocy wszelkie umowy, które były 
zawarte wcześniej. 
Mecenas V. Lemek wyjaśniła, iż jeśli chodzi o bieżące działania Urzędu Miasta, to 
upoważnienia administracyjne udzielane do wydawania decyzji administracyjnych na 
podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 268a ustawy Kodeks 
Postępowania Administracyjnego zachowują moc, gdyż mają charakter trwały, a więc 
pozostają w mocy do czasu ich odwołania przez prawnego następcę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 kwietnia 2012 r.  
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXII/106/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż radny Dominik Tracz złożył pisemne zrzeczenie się 
mandatu radnego i Rada Miejska jest zobowiązana do podjęcia uchwały stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu.. 
 
Mecenas Violetta Lemek przekazała, iż zgodnie z art. 190. 1. Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw) Wygaśnięcie mandatu radnego następuje 
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. 
Wygaśnięcie mandatu radnego w tym przypadku stwierdza rada w drodze uchwały, 
najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 
Mecenas V. Lemek oznajmiła, że zgodnie z art. 192. 1. w/w Ordynacji - W przypadku 
nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady w gminie liczącej do 20 000 
mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające. 
Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę 
wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem. Kadencja radnych wybranych w wyborach 
uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych 
na podstawie art. 25. 
Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu  
i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 kwietnia 2012 r.  
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana 
Dominika Tracza. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXII/107/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

3. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że radni mają obowiązek złożenia oświadczeń 
majątkowych w terminie do 30 kwietnia br. Jeśli oświadczenia nie zostaną złożone  
w  terminie, to radny zostaje pozbawiony diety.  
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż radni Rady Miejskiej zamówili mszę w intencji  
śp. Józefa Sontowskiego, która odbędzie się 27 maja 2012r. 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni zbierają pieniądze na renowację pomnika 
pana śp. Franciszka Pieruszkiewicza. 
Przewodniczący A. Pilarski gorąco podziękował mieszkańcowi Zawidowa, który na ten cel 
przeznaczył 400 zł. Na chwilę obecną Rada uzbierała 1630 zł. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług 
Komunalnych w Lubaniu ustalono spotkanie na 25 lub 26 kwietnia w celu omówienia 
gospodarki odpadami.  
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że w maju zostanie zwołana sesja, na której radni 
omówią sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
16.40 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


