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Poz. 12807
POSTANOWIENIE NR DWW-773-17/18
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4), § 2a i § 4a oraz art. 384 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia co następuje:
§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Stanisława Galińskiego wybranego w wyborach
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w okręgu nr
3 z listy nr 21 zgłoszonej przez KWW Ziemia Grodziska w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.
§ 2. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Tomasza Jana Krupskiego wybranego w wyborach
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w okręgu nr
2 z listy nr 21 zgłoszonej przez KWW Ziemia Grodziska w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.
§ 3. Postanowienie doręczyć niezwłocznie zainteresowanym i przesłać Wojewodzie Mazowieckiemu oraz
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.
§ 4. Zainteresowanym przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu,
który stwierdził wygaśnięcie mandatu.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.
Pouczenie: Do wniesienia skargi o której mowa w § 4 Postanowienia stosuje się przepis art. 9. § 1. Kodeksu
wyborczego, zgodnie z którym ilekroć w kodeksie jest mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwołania
lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzędu gminy, konsula albo kapitana statku, należy przez
to rozumieć dzień złożenia skargi, odwołania lub innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu,
w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.
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