Uchwała Nr XXIV/244/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 15 stycznia 2014 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190,
z 2011r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz
889) oraz art 24f ust 1 i ust 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz U. Z 2013 poz.
594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pana Zbigniewa
Musiała wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, którego zobowiązuje się do przekazania
stanowiska Rady Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu oraz
doręczenia jej zainteresowanemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D. Pilarska-Mądry

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXIV/244/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.
W nawiązaniu do pisma z dnia 13 listopada 2013 r. w którym przedstawiono wątpliwości dotyczące
legalności

sprawowania

mandatu

radnego

z dzierżawą gruntów rolnych od gminy,

Pana

Zbigniewa

Musiała

w

związku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak sprawy

WNK.DT.IV.4131.29.2013 wezwała Radę Miejską do ostatecznej oceny tej sprawy w formie uchwały.
Wykonując zalecenia organu nadzoru, na podstawie zebranych dowodów, ustalono że radny dnia
04.10.2010r. zawarł z gminą umowę na dzierżawę gruntów rolnych, a następnie w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania nie zaprzestał dzierżawy przedmiotowych gruntów, naruszona została więc dyspozycja
art. 24f ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które stanowią, że (….)
radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką
działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli radny
przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest
obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.(...)
Konsekwencją naruszenia tego zakazu jest wygaśnięcie mandatu radnego na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zgodnie z ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały. W związku
z powyższym – uwzględniając wezwanie Wojewody – Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uznając,
iż zachodzą przesłanki określone w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w art. 24 f., uznała
iż zachodzą przesłanki do wygaśnięcia mandatu.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Orłowski

