
               
 
 
                                               Uchwała Nr XXIII/188/2008 
                                               Rady Miasta Sandomierza 
                                               z dnia 16 lipca 2008 roku 
 
w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 
 
                          Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku   
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw           
/ jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó�n. zm./, Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
 
                                                                § 1 
 
Stwierdza si�, �e w miejsce wygasłego mandatu Pana Marka Hara�czyka           
z listy Nr 18 oznaczonej nazw�  KWW ”Kocham Sandomierz”, wst�puje       
Pan Michał Saracen z tej samej listy, który uzyskał  kolejno najwi�ksz� liczb� 
głosów, a nie utracił  prawa wybieralno�ci. 
 
                                                                § 2 
 
Zobowi�zuje si� Burmistrza Miasta do przekazania niniejszej uchwały 
zainteresowanemu, Wojewodzie �wi�tokrzyskiemu oraz Wojewódzkiemu 
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach. 
 
                                                                 § 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                          Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw po stwierdzeniu wyga�ni�cia mandatu radnego Rada Miasta podejmuje  
na nast�pnej sesji uchwał� o wst�pieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który 
uzyskał kolejno najwi�ksz�  liczb� głosów, a nie utracił prawa wybieralno�ci. 

W dniu  28 maja 2008 roku Rada Miasta podj�ła uchwał� Nr XXII/179/2008  
w sprawie wyga�ni�cia mandatu Pana Marka Hara�czyka. 

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach pismem  
z dnia 19.06.2008 roku przekazał kserokopi� wyników głosowania na list� nr 18 KWW 
„Kocham Sandomierz”  w Okr�gu Wyborczym Nr 2. 
Powy�szy dokument wskazywał, i� uprawnionym kandydatem na radnego jest Pani  
Małgorzata Kotarska, która – zgodnie z art. 194 ust. 2  Ordynacji wyborczej do rad gmin,    
powiatów i sejmików województw -  w dniu 3 lipca  2008 roku zrzekła si� na pi�mie    
pierwsze�stwa  przy obsadzaniu mandatu. 
Zgodnie z pismem otrzymanym 14 lipca 2008 roku kolejny kandydat – Pan Wojciech  
Twaróg - zgodnie z art. 194 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików 
województw -  w dniu 11 lipca   2008 roku zrzekł si� pierwsze�stwa przy obsadzaniu  
mandatu. 
Kolejnym  uprawnionym kandydatem do obj�cia mandatu  radnego był Pan Michał  
Saracen, który w dniu 15 lipca 2008 roku  otrzymał pismo  informuj�ce Go o powy�szym. 
Pan Michał Saracen w dniu 15  lipca 2008 roku wyraził zgod� na obj�cie mandatu Radnego 
Miasta Sandomierza. 
 
 


