
oSwIADCZENIE
RADY GMII{Y BLIZYN

z dnia 13 marca 2020r.

w sprawie zajgcia stanowiska dotyczqcego anonimowego pisma ,,Mieszkaic6w Gminy

Bliiyn. ztwieraj4cego informacjg o ewentualnym naruszeniu przez rtdnq Rady Gminy

Bliiyn Pani4 Malgorzatg Zep art.24f ust.l ustawy o samorzqdzie gminnym

W dniu 14 lutego 2020r. do Rady Gminy Blizyn wplynqlo pismo Wojewody

Swigtokrzyskiego przekazuj4ce anonimowe pismo ,)4ieszkaticdw Gminy BliZyn" zawieraj4ce

informacjg o ewentualnym naruszeniu przez radn4 Rady Gminy Blizyn - Pani4 MatgotzatQ Zep

- art.24f ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym, poprzez uzyskanie

dochodu z dzialalnoSci gospodarczej z wykorzystaniem maj4tku gminnego (zorganizowanie

zabawy sylwestrowej w budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w Wolowie)'

stosownie do przepis6w art.383 $ I plc 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks

lvyborczy Wojewoda SwiEtotrzyski przekazal Radzie Gminy wedlug kompetencji

przedmiotowq informacjg w celu zbadania sprawy i ustalenia czy zachodz4 przeslanki do

podjgcia uchwaly o wygaSnigciu mandatu w przypadku wykonywania dzialalnodci

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

W zrvi4zku z powyZszym Przewodnicz4cy Rady Gminy Bli2yn zwr6cil sig z prodbq do

radnej Malgorzaty Zep o pisemne odniesienie sig do kwestii podniesionych w anonimowym

piSmie w terminie do dnia 28 lutego 2020r. celem przedloZenia Radzie Gminy.

Radna Malgorzata Z.ep zloL"yla pisemne wyjainienia w dniu 28 lutego 2020r'

w dniu 9 marca 2020r. odbylo sig wsp6lne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy

Blizyn, na kt6rym wysluchano wyjasnieri Radnej oraz szczegolowo zawzitarlo sig ze stanem

faktycmym i prawnym odnosz4cym sig do kwestii zakazu ptowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez rudnego z wykorzystaniem mienia gminy. Zgodnie z art.25a lslaw

o samorzq&ie gminnym radna w punkcie dotycz4cym rozpatrzenia anonimowego pisma

udzielala jedynie wyja(nieri natomiast nie uczestniczyla w glosowaniu jak r6wnie2 nie brala

udzialu przy sporz4dzaniu stanowiska dla Rady Gminy.

zgodnie z art.24f ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym, radni nie

mog4 prowadzii dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami

z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w kt6rej radny uzyskal mandat, a t*:Ze

zwz4dzat, tak4 dzialalnosci4 lub by6 przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu

takiej dzialalnoSci.



Bior4c pod uwagg pisemne i ustne wyjasnienia radnej Malgorzaty Zep Komisje na

posiedzeniu w dniu 9 marca 2020r. ustalitry, 2e:

1) Radna Malgorzata Zep nie byla organizatorem zabawy sylwestrowej w remizie oSP

w Wolowie. Byl nim czlonek OSP Wol6w, mieszkaniec tego solectwa, co wynika

z przedloaotychdokument6w przez radn4 w postaci faktury wystawionej na organizatora i j ego

o6wiadczenia potwierdzaj4cego zorganizowanie zabawy sylwestrowej.

2) na koncie facebookowym radnej zostalo umieszczone zdjqcie plakatu na proSbq organizatora

tylko w celach upublicznienia i rozpowszechnienia informacji i z tego powodu byt podany

numer telefonu radnej,

3) uczestnictwo radnej Malgorzaty zep w zabawie sylwesEowej mialo wyl4cznie charakter

towarzyski.

Bior4c powy2sze fakty pod uwagg Rada Gminy Blizyn ustalila, 2e ne zachodz4

przeslanki do podjgcia uchwaly o wygasnigciu mandatu radnej Malgorz aly Zep pofiewuZ

w zaistnialej sytuacji nie mial miejsca przypadek wykon}rrania dzialalnosci gospodarczej

z wykorzystaniem mienia komunalnego a zatem radta nie naruszyla przepis6w art.24f ust. 1

ustawy o samorz4dzie gminnym.
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