
- Projekt - 
Uchwała Nr XXI/…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 czerwca 2008 roku 

 
 
w sprawie: wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra   

Cybułki w związku z wygaśnięciem mandatu. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Stwierdza się, ze w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego 

Pana Piotra Cybułka na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy Pani Weronika 
Maziarczyk. 

2. Ustala się, co następuje: 
1) Pani Weronika Maziarczyk w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy tj. listy wyborczej nr 18 
Powiatowego Ruchu Demokracji Lokalnej. 

2) Pani Weronika Maziarczyk nie utraciła prawa wybieralności. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XXI/…./2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce 

Radnego Pana Piotra Cybułki w związku z wygaśnięciem mandatu. 
 
 Uchwałą Nr XVI/188/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku Rada Powiatu 
Wodzisławskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Piotra Cybułki z powodu 
utraty prawa wybieralności. Jednak zainteresowanemu przysługiwało odwołanie od ww. 
uchwały do Sądu Okręgowego w Gliwicach, co uczynił. W związku z uzyskaniem od Sądu 
Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku w dniu 29 maja 2008 roku 
informacji stwierdzającej, iŜ orzeczenie z dnia 19 marca 2008 roku jest prawomocne, 
nastąpiło zakończenie procedury odwoławczej. 
 Przepisy ustawy „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw” mówią, iŜ Rada Powiatu podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce 
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.                 
Z ustaleń wynika, iŜ kandydatem tym jest pani Weronika Maziarczyk. 
 W związku z powyŜszym przedkładam projekt uchwały stwierdzający jej wstąpienie 
w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


