
  

POSTANOWIENIE NR 1/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Turośl 

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 684 oraz 1504) postanawiam, co następuje: 

§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Turośl w okręgu wyborczym Nr 9  

Pani Agnieszki Łazarczyk z listy nr 18 KWW Lokalna Społeczność w związku z pisemnym zrzeczeniem się 

mandatu. 

§ 2. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Turośl doręczyć 

niezwłocznie Zainteresowanej, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Turośl. 

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaje 

do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie siedmiu dni 

od daty doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu 

do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

UZASADNIENIE 

 W dniu 3 stycznia 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Łomży wpłynęła pisemna rezygnacja 

z mandatu radnego Rady Gminy Turośl Pani Agnieszki Łazarczyk.   

Zgodnie z  treścią art. 383 § 2a Kodeksu wyborczego, komisarz wyborczy w ciągu 14 dni od daty zrzeczenia 

się, postanawia o wygaśnięciu mandatu radnego.  

 Z kolei 384 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że od tego postanowienia w terminie 7 dni, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem 

Komisarza Wyborczego w Łomży. Stosownie do art. 9 Kodeksu wyborczego, termin wniesienia skargi zostanie 

zachowany, jeżeli w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia, wpłynie ona do siedziby Komisarza 

Wyborczego w Łomży. 

 Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono jak na wstępie. 

 

Komisarz Wyborczy w Łomży 

Jan Leszczewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2020 r.

Poz. 334


		2020-01-13T13:40:55+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




