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Uchwala nr XXVII/ISS/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (tekstjednolity Dz. U z 2010r. nr 176, poz.
1190 ze zm.), w zwiqzku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy
wprowadzajqce ustawe - kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U nr 21, poz. 113 ze
zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, 'co nastepuje.
! '.. ~'

§ 1. Stwierdza sie wygasniecie mandatu radnego- miasta Marki pana Bogdana Choros,
wybranego w okregu wyborczym nr . 1 z listy kornitetu wyborczego nr 28 Mareckie
Stowarzyszenie Gospodarcze z powodu niezaprzestania prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Miasta Marki w terminie 3
miesiecy od dnia zlozenia slubowania.

§ 2. Uchwala podlega przekazaniu zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 3. Zainteresowanemu przysluguie odwolanie od niniejszej uchwaly do Wojew6dzkiego
Sadu Administracyjnego w ciagu 7 dni od daty otrzymania uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Rady Miasta Marki.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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UZASADNIENIE

Pan Bogdan Choros zostal wybrany radnym Gminy Miasto Marki w wyborach
samorzadowych, kt6re odbyly sie w dniu 21 listopada 2010 roku.
Zgodnie z art. 24f ust.la ustawy 0 samorzadzie gminnym, jezeli radny przed rozpoczeciem
wykonywania mandatu prowadzil dzialalnosc gospodarcza, 0': kt6rej mowa w ust.l, jest
obowiazany do zaprzestania prowadzenia tej dzialalnosci gospodarczej w ciagu 3 miesiecy od
dnia zlozenia slubowania, Niewypelnienie obowiazku, 0 kt6rym mowa w zdaniu pierwszym
stanowi podstawe do stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, 0
kt6rej mowa w art. 24b ust.6.
; ".
Burmistrz Miasta Marki w dniu 16 maroa . 2010 roku zawarl umowe dzierzawy nr
3420/96/2010 z panem Bogdanem Choros.na okres 3 lat tj. od4 marca 2010 roku do 3 marca
2013 roku. Z tytulu czynszu dzierzawnego-paniBogdan Chores zobowiazal sie do uiszczenia
na rzecz Gminy Miasta Marki czynszu dzierzawnego w wysokosci 2,00 zl za metr2 w
stosunku miesiecznym. Oddana w dzierzaweczesc dzialki nr ew. 199/5 jest zabudowana
obiektem kiosku .Ruch" wykorzystywanym przez dzierzawce pana Bogdana Chores na cele
zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej (§ 1 umowy). Pan Bogdan Chores
prowadzil dzialalnosc gospodarcza zgodnie z wpisem nr 2648 w prowadzonej przez UfZC!d
Miasta Marki ewidencji nr NIP 125-003-51-87 oraz Regon 010849029. Rozpoczecie
dzialalnosci gospodarczej nastapilo od 15 marca 1993 roku.
Biorac pod uwage, iz pan Bogdan Chores zobowiazany byl do zaprzestania prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej w terminie trzech miesiecy od dnia zlozenia slubowania, tj. w
terminie do 21 lutego 2011 roku (zgodnie z art. 24fust. la ustawy 0 samorzadzie gminnym)czego nie dokonal- to Rada Miasta Marki na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a i ust. 6 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w
wojew6dztw (Dz. U. z 2003 roku nr. 159, poz. 1547 ze zm .) obowiazana byla do stwierdzenia
wygasniecia mandatu radnego w zwiazku z art. 24f powolanej ustawy 0 samorzadzie
gminnym. Powolany termin 3 miesiecy do zaprzestania dzialalnosci gospodarczej z
wykorzystaniem mienia komunalnego jest terminem zawitym prawa materialnego, jego
przekroczenie bowiem powoduje wygasniecie pewnego prawa (wygasniecie mandatu);
ponadto przepis opisuje spos6b dochowania terminu (wykonywanie czynnosci polegajacych
na rezygnacji z prowadzenia, zarzadzania lub reprezentowania konkretnej dzialalnosci
gospodarczej) i nie przewiduje sposob6w jego sanacji. Nawet jezeli po uplywie tego terminu
radny zrezygnuje z uprawnien lub funkcji opisanych w ust.l nadal (wyjawszy oczywiscie
nadzwyczajne okolicznosci polegajace na calkowitej fizycznej niemoznosci dochowania
terminu) istnieje podstawa do stwierdzenia wygasniecia jego mandatu (Komentarz do ustawy
o samorzadzie gminnym Kazimierz Bednarzewski i inni, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2007). Takze jednorazowe dzialanie polegajace na wykorzystaniu
mienia gminy przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, nawet jezeli to konkretne
dzialanie nie prowadzi bezposrednio do zysku musi skutkowac wygasnieciem mandatu
radnego. Przepis art.24fustawy 0 samorzadzie gminnym nie pozostawia luzu decyzyjnego w
tym zakresie. Organ nie moze uzaleznic decyzji 0 wygasnieciu mandatu radnego od stopnia
przewinienia (wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2011 roku II OSK 140/11).
Pismem z dnia 12 czerwca 2012 roku (LEX-I.4102.2.2012.JJ) Wojewoda Mazowiecki
wezwal Rade Miasta Marki do podjecia uchwaly 0 wygaszeniu mandatu pana Bogdana
Chores w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania.
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