
  

UCHWAŁA NR LIII/511/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezaremu 

Cieślukowskiemu 

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.
1)

) w związku z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.
2)

) Sejmik Województwa 

Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu 

wybranemu do Sejmiku Województwa Podlaskiego w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 1 - Komitet Wyborczy 

PSL wskutek naruszenia ustawowego obowiązku zakazu wchodzenia w stosunki cywilnoprawne w sprawach 

majątkowych z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 

§ 2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik. 

§ 3. Uchwałę niezwłocznie doręcza się Cezaremu Cieślukowskiemu, Wojewodzie Podlaskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Sejmiku 

Jacek Piorunek

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1225, 1238, 1282, 

1349, 1321. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4468



Załącznik do uchwały Nr LIII/511/18 

Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

Uzasadnienie  

Sejmik Województwa Podlaskiego, po rozpatrzeniu wniosku o wygaszenie mandatu radnego 

Województwa Podlaskiego stwierdza, iż w oparciu o analizę stanu faktycznego w powyższej sprawie oraz 

po zapoznaniu się z opinią prawną Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

dotyczącą podstawy prawnej do wygaszenia mandatu radnego Cezaremu Cieślukowskiemu oraz 

wyjaśnieniami złożonymi przez radnego uznaje w przedmiotowej sprawie, że nastąpiło naruszenie przez 

radnego art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa tj. ustawowego zakazu nawiązywania przez 

radnego stosunków majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi, co skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. 

Sejmik Województwa Podlaskiego nie dopatrzył się wadliwości, co do przedstawionych w sprawie opinii 

i uznał wygaszenie mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu za 

uzasadnione. 
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