DZG.0O12-67/2018
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy ŚWIDNICA
kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta
wybranych W wyborach samorządowych przeprowadzonych
w dniu 21 pażdziernika 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 167 § 3 - ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz
Wyborczy W Zielonej Górze I
postanawia
§ 1. Zwołać pierwszą sesje Rady Gminy ŚWIDNICA na dzień 22 listopada 2018 r.
na godz. 16:00 W celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach
samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 pażdziemika 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
postanowienia.
§ 3. Postanowienie wchodzi W życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości.
Uzasadnienie
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-171/ 18
z dnia 15 paździemika 2018 r. infonnuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz
wyborczy powinien zwołać sesje rady na dzień przypadaj ący w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.
Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 0 samorządzie gminny
kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady
gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie
W tym terminie sesji rady W celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) jest niemożliwe.
Obecna kadencja rad upływa w dniu 16 listopada 2018 r.
W związku z powyższym zobowiązano Komisarza Wyborczego W Zielonej Górze I
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Załącznik nr 1
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego

W Zielonej Górze I
z dnia 2 listopada 2018 r

Porządek obrad pierwszej sesji rady gminy

Wręczenie zaświadczeń 0 wyborze radnego.
Otwarcie sesji.
Ślubowanie radnych.
Uchwalenie porządku obrad.
Wybór przewodniczącego rady gminy.
Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
Ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

