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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU I
zdnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubicz
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) postanawiam:
§ 1
Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Lubicz na dzień 17 listopada 2018 r. o godz.
09:00 w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny 87-162, ul. Toruńska 21, sala nr 4, której porządek
obrad obejmuje również złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Lubicz.
§2
Porządek obrad sesji Rady Gminy Lubicz, stanowi załącznik do postanowienia.
§3
Postanowienie przekazuje się do Urzędu Gminy Lubicz w celu zaproszenia radnych i Wójta Gminy
Lubicz na zwołaną sesję.
§4
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 8 listopada 2018 r.
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Porządek obrad

Otwarcie sesji
Złożenie ślubowania przez radnych
Złożenie ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Wybór Przewodniczącego Rady
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora
Zakończenie obrad I sesji Rady

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, komisarz wyborczy zwołuje

pierwszą

sesję

nowo

wybranej

rady

na

dzień

przypadający

w

ciągu

7

dni

po upływie kadencji rady. Obecna kadencja rad upłynie 16 listopada 2018 r.
Celem pierwszej

sesji

rad jest złożenie

ślubowania przez radnych

biorących udział

w sesji, które jest warunkiem objęcia mandatu, zgodnie z art. 23a ust. l i 3 ustawy o samorządzie
gminnym oraz wybór przewodniczącego rady (art. 20 ust. 2c ustawy).
Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, komisarz wyborczy zwołuje sesję rady
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na
obszarze kraju w celu złożenia przez wójta ślubowania.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 pażdziernika 2018 r. poz. 2070 zostało
opublikowane Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21
pażdziernika 2018 r.
Jednakże, z uwagi na to, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 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.

Wobec powyższego, Państwowa Komisja Wyborcza, zobowiązała komisarzy wyborczych do
uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady również ślubowania wójta

(burmistrza, prezydenta miasta).
Mając powyższe na uwadze, Komisarz Wyborczy w Toruniu I postanowił jak w sentencji.

