ON.0007.175.2013
Uchwała Nr XXXII/175/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wstapienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł
Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn.
zm.1)) oraz art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. 2)) i art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r.
poz. 645) w związku z uchwałą Nr XXXI/173/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 maja
2013 r. - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wstąpienie w miejsce radnego Rady Powiatu Pana Wiesława Bieńkowskiego,
którego mandat wygasł, kandydata z tej samej listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE Pana Jana Banacha, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu
wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu w Ostrołęce, zarządzonych na dzień 21
listopada 2010 roku.
§ 2.
Pan Jan Banach, zgodnie ze złożonym przez niego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu
oświadczeniem z dnia 6 czerwca 2013 roku, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi
wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Prusik

1) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149,
poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

