
UCHWAŁA NR VI/83/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5 oraz § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (tj. 
Dz.U.2019.506) i art. 18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2018.994 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Miasta Sandomierza odmawia wygaszenia mandatu radnego Andrzeja Bolewskiego, 

w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia złamania przez radnego zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, o którym mowa w art. 24 f ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do poinformowania Wojewody 

Świętokrzyskiego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 lutego 2019 r. znak: PNK.III.160.4.2019, Wojewoda Świętokrzyski przekazał w
celu przeprowadznie postępowania wyjaśniającego do Rady Miasta Sandomierza informację o możliwości
naruszenia przez Pana Andrzeja Bolewskiego (radnego) art. 24f. ustawy o samorządzie gminnym.
Wojewoda podniósł, iż rzeczony zarzut był już przedmniotem korespodencji znak: PNK.III.160.15.2016.
Wojewoda oczekuje na informację o poczynionych ustaleniach i wyniku załatwienia sprawy.

Rada Miasta Sandomierza jest organem właściwym do przeprowadzenia w terminie 30 dni od
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ustaleń czy w przedmiotowym przypadku został złamany
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, o którym mowa w art. 24f
ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Organem wewnętrznym Rady właściwym do przeprowadzenia
szczegółowego postępowania wyjaśniajacego w tym przedmiocie jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Radnego Andrzeja
Bolewskiego oraz analizie materiałów złożonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem
znak: GN.7131.7.2019.ESO z dnia 12.03.2019 r. stwierdza, że:
Gmina Sandomierz nie posiada udziałów w nieruchomościach zabudowanych należących do Wspólnot
Mieszkaniowych wskazanych w anonimie to jest przy ulicy Baczyńskiego 1, 1A, 5.
Gmina Sandomierz posiada zawartą umowę ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”
na wynajem pomieszczeń mieszkalnych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, polegających na zapewnieniu lokali socjalnych osobom objętych
wyrokami eksmisyjnymi.
Budynek przy ulicy Portowej, w którym znajduje się „Port Kultury”, został przekazany umową użyczenia
Sandomierskiemu Centrum Kultury.
Zarzut związany z poborem wynagrodzenia Prezesa Spółdzielni pozostaje poza kompetencją komisji.
Ponadto Komisja zwróciła uwagę, że art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) określa przesłanki powodujące wygaśnięcie mandatu radnego i odnoszą
się one do bytu prawnego pojedynczego radnego. Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku: naruszenia
ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności lub sprawowaniem funkcji
określonych w odrębnych przepisach.

Komisja stwierdza, że Radny Andrzej Bolewski nie prowadzi działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia komunalnego jednostki, w której uzyskał mandat osobiście, ani jako indywidualny przedsiębiorca
ani jako przedstawiciel spółki handlowej.
Zarzuty zawarte w rozpatrywanym anonimie są całkowicie bezzasadne w związku z czym nie ma podstaw
do wszczęcia procedury wygaśnięcia mandatu radnego.
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