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Mazourieckie

UCHWALA Nr xx/137/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwaly Nr XV/l09/2011 Rady Miasta Marki z dnia
26 pazdziernika 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygasniecia mandatu
radnego Miasta Marki
Na podstawie art. 190 ust.l pkt 2a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998
roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw
(tekstjednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 176, poz. 1190 z pain. zm.) w zw. z art.
16 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z pain. zm.) oraz art. 24f
ust. la ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku Prawo 0 postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.
U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z pain. zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co
nastepuje:
§1
Uchyla sie uchwale nr XV/I09/2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 r. w sprawie
stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego miasta Marki.
§2

Uchwale nalezy doreczyc zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Rady Miasta Marki
§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

1

UZASADNIENIE
Dnia 26 pazdziernika 2011 r. Rada Miasta Marki podjela uchwale nr XVII 09120 11
w sprawie stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego Miasta Marki , ktora stwierdzono
wygasniecie mandatu radnego Bogdana Chorosia w zwiazku z niezaprzestaniem prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Miasto Marki
w ciagu 3 miesiecy od dnia zlozenia slubowania przez ww. radnego.
Na powyzsza uchwale radny Bogdan Choros zlozyl skarge do sadu administracyjnego
za posrednictwem Rady Miasta Marki. W uzasadnieniu wskazywal m.in. iz w ustawowym
terminie zaprzestal prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia
komunalnego Miasta Marki. ' W zwiazku z wniesiona skarga Rada Miasta Marki
przeprowadzila dodatkowe postepowanie wyjasniajace z uwzglednieniem podnoszonych
zarzut6w i twierdzen. W postepowaniu wyjasniajacym stwierdzil, ze pierwsze kroki
zmierzajace do likwidacji prowadzonej dzialalnosci gospodarczej podjal w pierwszych
tygodniach 2011 roku, jednak wniosek 0 wykreslenie z ewidencji dzialalnosci gospodarczej
zlozyl w dniu 31 pazdziernika 2011 roku .
W toku przeprowadzonych czynnosci stwierdzono watpliwosci dotyczace zasadnosci
podjetej uchwaly. Wynikaja one w szczegolnosci z niejasnego charakteru wpisu wewidencji
dzialalnosci gospodarczej, kt6ry ma charakter deklaratoryjny oraz tresci wyjasnien radnego
Bogdana Chorosia, zgodnie z kt6rymi zakonczyl on w ww. terminie 3 miesiecy od
slubowania, wykonywanie dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego
Miasta Marki. W zwiazku z powyzszym przy wydawaniu uchwaly moglo dojsc do naruszenia
przepisu art. 190 ust.l pkt 2a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw oraz przepisu art. 24f ust. la ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym. Ponadto zaskarzona uchwala nie zawierala
uzasadnienia oraz doreczajac j'l nie pouczono radnego 0 przyslugujacych mu prawach.
Majac na uwadze powyzsze, wobec braku jednoznacznego stwierdzenia przeslanek do
stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego, Rada Miasta Marki podjela niniejsza uchwale
uchylajaca uchwale Nr XVII 09/2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 r. w sprawie stwierdzenia
wygasniecia mandatu radnego Miasta Marki . Jednoczesnie Rada Miasta Marki z uwagi na
podnoszone watpliwosci zobowiazala Przewodniczacego Rady Miasta Marki do przedlozenia
niniejszej uchwaly oraz dokurnent6w uzyskanych w toku postepowania wyjasniajacego
Wojewodzie Mazowieckiemu w celu zbadania, czy radny Choros naruszyl art. 24f ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym.
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