
- Projekt - 
Uchwała Nr III/…./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 stycznia  2011 roku 

 
 

w sprawie: wstąpienia do Rady Powiatu p. Katarzyny Brachmańskiej  w związku                        
                  z  wygaśnięciem mandatu p. Marka Hawla.   
 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 
194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -  Ordynacja wyborcza do  rad   gmin,   rad  powiatów                           
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. nr 176, poz.1190)   

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

 § 1 
 

1. Stwierdza  się,  Ŝe  w  związku  z  wygaśnięciem  mandatu  Radnego Powiatu         
Wodzisławskiego  p. Marka Hawla  na  jego miejsce wstępuje kandydatka z tej samej listy   
p. Katarzyna Brachmańska.  

2. Ustala  się, co następuje:  
2.1.P.Katarzyna Brachmańska w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego  uzyskała    

kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy tj. listy wyborczej  nr 27 Wspólnota  
Samorządowa w Powiecie. 

      2.2. P. Katarzyna Brachmańska  nie utraciła prawa wybieralności. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr III/...../2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  27 stycznia  2011 roku 

 
 

 w sprawie: wstąpienia do Rady Powiatu  p.  Katarzyny Brachmańskiej  w związku                       
                    z wygaśnięciem mandatu p. Marka Hawla.   

. 
 

           Uchwałą Nr II/21/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego  
stwierdziła wygaśniecie mandatu  Radnego p. Marka Hawla w związku ze zrzeczeniem się 
mandatu.  
Przepisy ustawy ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                
w art. 194 ust. 1  mówią,  iŜ rada  powiatu na następnej sesji  podejmuje uchwałę o wstąpieniu   
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę  głosów.               
Z ustaleń wynika, iŜ kandydatką tą jest p. Katarzyna Brachmańska.  
          W związku z powyŜszym przedkładam  projekt uchwały  stwierdzający wstąpienie             
p. Katarzyny Brachmańskiej  w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady 
 
              /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


