
UCHWAŁA NR XXXI/291/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 15 i poz. 1089) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Grodkowie - Pana Pawła Byjosa 
w okręgu wyborczym nr 8, z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego 
z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Grodków.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do przesłania uchwały Wojewodzie Opolskiemu, 
Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I oraz doręczenia radnemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 24 f ust. 1 i la ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni nie mogą
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W myśl art. 24 f ust. la 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
383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Radni Rady Miejskiej w Grodkowie złożyli ślubowanie podczas I Inauguracyjnej sesji, odbytej w dniu
1 grudnia 2014 r., w związku z tym termin ewentualnego zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej przypadł na 28 lutego 2015 r.

W przedmiotowej sprawie Radny Rady Miejskiej w Grodkowie Pan Paweł Byjos jest Członkiem Zarządu
Beta Security System Sp. z o.o. w Opolu (co wynika z oświadczenia majątkowego Radnego), będącej jako
zleceniobiorca stroną umów zawartych z jednostkami organizacyjnymi gminy (publicznymi szkołami
podstawowymi).

W dniu 16 maja 2017 r. zwrócono się do Wojewody Opolskiego o zajęcie stanowiska w sprawie
dotyczącej wątpliwości co do naruszenia przez radnego art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zapytania dotyczącego
Radnego Pana Pawła Byjosa wystąpiono na piśmie do Burmistrza Grodkowa o przekazanie wszystkich
zawartych umów przez spółkę Beta Security System Sp. z o.o. pomiędzy szkołami będącymi jednostkami
organizacyjnymi gminy.

W dniu 1 czerwca 2017 r. przekazano Wojewodzie Opolskiemu kopię oświadczenia majątkowego
radnego oraz zawarte umowy przez spółkę Beta Security System Sp. z o.o. pomiędzy szkołami będącymi
jednostkami organizacyjnymi gminy. Jednocześnie poinformowano, że na sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 31 maja br. ustalono, że uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zostanie
podjęta na najbliższej sesji planowej, która odbędzie się w drugiej połowie miesiąca września br.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski poinformował, że zapoznał się z treścią wniosku
o zajęcie stanowiska w kwestii naruszenia prawa przez radnego Rady Miejskiej w Grodkowie.
Odpowiadając na wymieniony wniosek Wojewoda poinformował, że zapoznał się z przesłanymi
dokumentami oraz informacją o planowanej sesji Rady Miejskiej w Grodkowie. Zwrócił się
o poinformowanie go o zajętym w sprawie stanowisku w kwestii mandatu Radnego Rady Miejskiej
w Grodkowie Pana Pawła Byjosa wyrażonym w uchwale podjętej w w/w terminie.

W sprawie zwrócono się również do racy prawnego tut. urzędu o wydanie opinii prawnej
w przedmiotowej sprawie – dotyczącej wątpliwości co do naruszenia przez radnego art. 24 f ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

W dniu 11 lipca 2017 r. zwrócono się do radcy prawnego tut. Urzędu. O wydanie opinii prawnej
o wydanie opinii prawnej w przedmiocie w/w informacji dotyczących radnego, czy nie koliduje to
z zapisem art. 24 f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
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