
POSTANOWIENIE Nr 773-12/2018 

KOMISARZA WYBORCZEGO  

W SKIERNIEWICACH II 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mniszków 

Na podstawie art.383 §1 pkt 4, § 2a i § 4a oraz art. 384 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z art. 24 b ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II postanawia, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Mniszków, Mariana Antoniego 

Czerczaka wybranego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo 

i Sprawiedliwość, wskutek niezłożenia przez radnego wniosku o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników wyborów przez Komisarza Wyborczego w Łodzi I w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, które jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. 

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Łódzkiemu 

oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Mniszków. 

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II  

i  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków. 

§ 4. Na postanowienie zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 

II w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Przez upływ terminu złożenia skargi należy zgodnie 

z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu 

w Skierniewicach II. 

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Skierniewicach 

Mieczysław Humka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

 

W dniu 28 listopada 2018 r.  wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II  zawiadomienie 

Wójta Gminy Mniszków Pana Pawła Werłos  (data pisma 27.11.2018 r.) o konieczność wydania postanowienia  w 

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Mniszków Pana Mariana 

Antoniego Czerczaka w Okręgu Wyborczym Nr 4, z listy nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ze 

względu na niezłożenie przez radnego wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników wyborów. Do wniosku załączono kserokopie poświadczone za zgodność przez Wójta Gminy Mniszków:  

umowy o pracę z dnia  1 kwietnia 1993 r.  i  wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego z dnia 26 października 2018 

r. (data  wpływu pisma do Urzędu Gminy w Mniszkowie na prezentacie 22 .11.2018 r.)   Dodatkowo  Wójt Gminy 

Mniszków przekazał w dnu w dniu 28.11.2018 r. pocztą elektroniczną  skan wniosku Pana Mariana Czerczaka  z 

dnia 20.11.2014 r. o udzielenie urlopu bezpłatnego  na czas sprawowania mandatu Radnego Gminy Mniszków oraz 

pisma Urzędu Gminy w Mniszkowie z dnia 02.12.2014 r.  o udzieleniu Panu Marianowi Czerczak urlopu bezpłatnego 

od dnia 1 grudnia 2014 r. na czas sprawowania mandatu Radnego Gminy Mniszków. 

W związku z powyższą informacją, Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II pismem z dnia 28 listopada 2018 r. 

(DSK-0012-17/18) zwrócił się do Pana Mariana Antoniego Czerczak  o wyjaśnienie, w jakiej dacie złożył do Urzędu 

Gminy w Mniszkowie (pracodawcy) pismo z dnia 26 października 2018 r. o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas 

wykonywania mandatu radnego – na kadencję 2018 – 2023. W odpowiedzi Pan Marian Czerczak pismem z dnia 1 

grudnia 2018 r. (data wpływu do Delegatury 04.12.2018 r.) poinformował, że nie pamięta dokładnej daty złożenia 

tegoż pisma/wniosku w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie. Z pewnością było to w czasie – zaraz po wyborach 

samorządowych. Jednocześnie informuje, że w ostatnich wyborach samorządowych ponownie został wybrany do 

Rady Gminy Mniszków i w chwili składania wniosku o kolejny urlop bezpłatny – również w dacie pisania 

wyjaśnienia, przebywał i nadal przebywa na urlopie bezpłatnym z tytułu wykonywania mandatu radnego Rady 

Gminy Mniszków  - kadencji 2014 – 2018 r. 

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. 

zmianami), który stanowi: osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w 

urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub zastępcy w jednostce 

organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek 

o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ. Dalej  cytowany 

przepis w ust. 5 stanowi: niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się mandatu.  

Komisarz Wyborczy w Łodzi I dokonał ogłoszenia w dniu 26 października 2018 r. wyników wyborów do Rady 

Gminy  Mniszków  przez publikację  Obwieszczenia  z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na 

obszarze województwa łódzkiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego. z 

2018 r., poz. 5619).  

Na podstawie powyższego stanu faktycznego i prawnego stwierdza się, że Pan Marian Antoni Czerczak nie zachował 

ustawowego 7 dniowego terminu  ( art. 24b ust. 1 ustawy o samorządzie  gminnym) złożenia do pracodawcy wniosku 

o urlop bezpłatny na okres nowej kadencji 2018 - 2023, od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ 

wyborczy, tj. od dnia 27 października 2018 r. ( w dniu tym zostało ogłoszone obwieszczenie  Komisarza Wyborczego 

w Łodzi I).,  do dnia 03 listopada 2018 r.  Wniosek o urlop bezpłatny Pan Marian Antoni Czerczak złożył wniosek o 

urlop bezpłatny do swojego pracodawcy Urzędu Gminy w Mniszkowie dopiero w dniu  22 listopada 2018 r.. Tym 

samym należy uznać, zgodnie z art. 24b ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, że niezłożenie przez radnego wniosku 

w terminie ustawowo określonym, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.  

Nie ma przy tym znaczenia, że radny przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym mu przez pracodawcę z tytułu 

wykonywania mandatu  radnego Rady Gminy Mniszków  poprzedniej kadencji 2014 – 2018, który wygasł  zgodnie 

z art. 24b ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym. Przez okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiące po wygaśnięciu 

mandatu udzielenie urlopu bezpłatnego nie powoduje przerwania stosunku pracy, lecz jedynie zwolnienie 

pracownika z obowiązku pracy, a pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Oznacza to, że osoba 

przebywająca  na urlopie bezpłatnym jest nadal zatrudniona. 

Stosownie do art. 383 § 2 a Kodeksu wyborczego w przypadku zrzeczenia się mandatu postanowienie o stwierdzeniu 

jego wygaśnięcia wydaje komisarz  wyborczy. Wprawdzie przepis Kodeksu wyborczego określa tę przesłankę w art. 

383 § 1 pkt 4 jako pisemne zrzeczenie się mandatu, jednakże należy uznać, że dotyczy to również zrzeczenia się 

mandatu, o którym mowa w art. 24 b ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.  

          

Komisarz Wyborczy 

        w Skierniewicach II 

        Mieczysław Humka 
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