
 

 

 

POSTANOWIENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lewin Kłodzki 

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

2017, poz. 15 z późn. zm.) oraz na podst. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018, poz. 130) w związku z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego  

we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 r. sygn. akt II AKa 347/17, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 

postanawia: 

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu Pana Mirosława Jana Lecha, radnego Rady Gminy Lewin Kłodzki 

w okręgu wyborczym nr 1, z listy nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy, z powodu 

pozbawienia prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach 

powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej 

jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat Orzeczeniem 

Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 r.  

§ 2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 1 nie zostaną 

przeprowadzone, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,  

od dnia wejście w życie ww. ustawy do zakończenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

w czasie której ustawa weszła w życie, wyborów uzupełniających do tych organów nie przeprowadza się, 

z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życia ustawy. 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Postanowienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, podaniu  

do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz niezwłocznemu doręczeniu 

zainteresowanemu, Wojewodzie Dolnośląskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

§ 5. Od niniejszego postanowienia w zakresie § 1 zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem 

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. 

Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu: 

M. Ejsmont 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lutego 2018 r.
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