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U CHWALA Nr.........../2020

Rady Gminy Bliiryn

z dnia

w sprawie nie stwierdzenia przeslanek do wygainiQcie mandrtu rednej Melgorzaty Zep

Na podstawie art. 383 $ I pkt 5 i $ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks

wyborczy @2.U. z 2019 t. pz. 684 z p6in.nn.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 24f ust. I ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie grninnpr (Dz. U. 22019 t. p2.506 z p6ln.zrn.) Rada

Gminy Bli2yn uchwala, co nastgruje:

$ 1. Nie stu,ierdza siq przeslanek do wyga6niqria mandatu radnej Rady Gminy Bli2yn

Malgozaty Zep w zvtiqzku z ewentualnym prowadzeniem dzialalno5ci gospodarczej

z wykorzystaniem miaia gmity z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowi qcym zalryanik
do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Pnewodniczqcemu Rady Gminy BliZyt.

$ 3. Uchwala wcho dzi w Lrycie z dniem podjpia.
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Zalqcznk
do uchwaly nr
Rady Gminy Bli2yn
z dnia

Uzesadnienie

W zwiVku z pismem Wojewody Swi6okrzyskiego znak: PNK.IIL 16 O.2.202O z drna

18 marca 202Or. wzywajqcym Radq Gminy Bliiyn do wyra:Zenia w formie uchwaty swojego

stanowiska w sprawie stwierdzenia lub niestwierdzenia przeslanek do wyga$nipia mandatu

radnej Malgorzaty Z,ep w zutiqzktt z ewentualnym prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej

z wykorzystaniern mienia grniny i niezwlocznego przekazana uchwaly Wojewodzie

Swiqtokrzyskiernu przedklada siq Radzie Gminy projekt uchwaly w przedmiotowej sprawie.

Rada Gminy Bli2yn podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w o6wiadczeniu przyjqtym

w glosowaniu na sesji w dniu l3 marca 2020r. z kt6rego wynika, ie radna Malgorzata Z,q nie

naruszyla an.24f ust.l ustawy o samorzqdzie gninnym a zatem nie zachodz4 przeslanki do

wyga6niqcia mandatu radnej.

O5wiadczenie Rady Gminy Bli2yn o treSci:

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

Swietoknyskiego przekazuj4ce anonimowe pismo ,y'1i eszkafic6w Gminy Bliin" zawierajqce

informacjq o ewartualnym naruszeniu przez radnq Rady Gminy Bliiyn - Paniq MalgorzatQ Zep

- arl.z4f ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzq&ie gninnym, poprzez uzyskanie

dochodu z dzialalno3ci gospodarczej z wykorzystaniern majqtku grninnego (zorganizowanie

zabawy sylwestsowej w budynku Ochotniczej Stra2y Po2amej w Wolowie).
Stosownie do przepis6w art.383 $ I pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks

wyborczy Wojewoda Swiqtokrzyski przel<azal Radzie Gminy wedlug kompetencji
przedmiotowq informacjq w celu zbadania sp,rawy i ustalenia, czy zachodzq przeslanki do

podjwra uchwaty o wygaSnipiu mandatu w pr4padku wykonywania dzialalnoSci

gospodarczej z wykorzystaniem miania komunalnego.
W zwiq3ku z powyzszym Przewodniczqpy Rady Gminy Blizyn zwrocil siq z pro6bq do

radnej Malgorzaty Zep o pisonne odniesienie siq do kwestii podniesionych w anonimowym
pi6mie w terminie do dnia 28 lutego 2020r. celem przedloienia Radzie Gminy'

Radna Malgorzat t Zep zloLylaprsemne wyja3nienia w dniu 28 lutego 2020r'
W dniu 9 marca 2020r. odbylo siq wsp6lne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy

Bli2yn, na kt6rym wysluchano wyjaSnien Radnej oraz szczeg6lowo zapozrano siq ze stanem

faktycznym i prawnym odnoszqcym siq do kwestii zakazu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej ptzu, radnego z wykorzystaniem mienia grniny' Zgodne z art' 25a ustawy

o samorz4dzie grninnym radna w punkcie dotyczqcym rozpatzenia anonimowego pisma

u&ielala jedynie wyjasnien natomiast nie uczestniczyla w glosowaniu jak r6wnie2 nie brala

udzialu przy sporz4dzaniu stanowiska dla Rady Gminy.
Zgodnie z art.24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samorzadzie grninnym' radni nie

mogqprowadzid dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami

z wykorzystaniern mienia komunalnego grniny, w kt6rej radny uzyskal mandat, a tak2e

zarz dzat takq dzialalno6ciq lub byc przedstawicielem czy pehromocnikion w pmwadzeniu

takiej dzialalnoSci.
Bior4c pod uwagq pisemne i ustne wyja3nienia radnej Malgorzaty Zep Komisje na

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

l) Radna Malgorzata Zrp nie byla organizatorern zabawy sylwestrowej w ronizie OSP

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



z przedlo2onych dokum€nt6w przez radnq w postaci faktury wystawionej na organizatora i jego

o6wiadczenia potwierdzajqcego zorganizowanie zabawy sylwestrowej,
2) na koncie facebookowym radnej zostalo umieszczone zdjqcie plakatu na proibq organizatora

tylko w cclach upublicznienia i rozpowszechnienia informacji i z tego powodu byl podany

numer telefonu radnej,
3) uczestnictwo radnej Malgorzaty kp w zabawie sylwastrowej mialo wyl4cznie charakter

towarzyski.
Biorqc powyisze fakty pod uwagq Rada Gminy Bli2yn ustalilq ie nie zachodz4

przeslanki do podjq.ia uchwaty o wygaSniqciu mandatu radnej Malgorzaty Z.ep podewatz

w zaistnialej sytuacji nie mial miejsca przypadek wykonywania dzialalno6ci gospodarczej

z wykor4ntaniem mienia komunalnego I zatem radna nie naruszyla przepis6w art.24f ust. I
u[awy o samorzqdzie gninnym."

zostalo przekazane Wojewodzie S""ietotrzysHemu pisman znak: RG.0O40.I.2020 z dnia
l3 marca 202Or.
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