
                                       UCHWAŁA  NR VIII/44/2007
                                     RADY  MIEJSKIEJ  W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 02 kwietnia 2007 r.

w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Książa Wielkopolskiego.

  
           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. 2  i ust.2  ustawy z dnia 20 
czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, 
poz. 984 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. u c h w a l a  co następuje:

          § 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 26 marca 2007 roku mandatu Burmistrza Książa 
Wielkopolskiego  Pana Leszka Dudziaka  z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

          § 2. Uchwałę podjęto po złożeniu pisemnego wyjaśnienia  przez Burmistrza Książa Wlkp.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

  
          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak

            

                                                                                                        



                                                     U Z A S A D N I E N I E 
      
do uchwały Nr VIII/44 /2007  Rady Miejskiej w Ksiązu Wlkp. z dnia  02 kwietnia 2007 r. 

Pismem z dnia 25 marca 2007 roku Burmistrz Książa Wielkopolskiego Pan Leszek Dudziak 
zawiadomił Radę Miejską w Książu Wlkp.,  że z dniem 26 marca 2007 roku zrzeka się mandatu 
Burmistrza.  Powyższe pismo zostało odczytane przez Przewodniczącego Rady  na Sesji Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 26 marca 2007 roku w punkcie wolne wnioski i informacje..

W uzasadnieniu  swojego oświadczenia Burmistrz Książa Wlkp. wyjaśnił, że jego obecny 
stan zdrowia , długotrwałość i niepewność  leczenia powodują, że nie mógłby wypełniać  swoich 
obowiązków przez co najmniej półroczny okres leczenia.  Wyjaśnienie powyższe Burmistrz 
Książa Wlkp.  prosił uznać za zupełne.

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia  z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ((Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.)   wygaśnięcie 
mandatu Burmistrza następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu .  Zgodnie  zaś z ust. 2 
tegoż art. 26  wygaśnięcie mandatu w takim przypadku stwierdza rada gminy najpóźniej po upływie 
miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. 

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały  jest konieczne i uzasadnione. 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak
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                                                                                       Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                             /-/ Paweł Walkowiak


