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UCHWAŁA Nr .......... 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  

z dnia ................ r. 

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5, § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418) w związku z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miasta Świnoujście 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Odmawia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Świnoujście Sylwii 

Marszałek wybranej w Okręgu Wyborczym Nr 3, z listy Nr 13 - Komitet Wyborczy Grupa Morska  

- Cała Naprzód w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radną przewidzianego   

w art. 24 f ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym w związku z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks 

wyborczy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej  na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,  

a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu 

takiej działalności.  

§ 2. Uchwałę podjęto po umożliwieniu radnej złożenia wyjaśnień. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-szczecinie-i/komitet-wyborczy-grupa-morska---cala-naprzod-5346
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-szczecinie-i/komitet-wyborczy-grupa-morska---cala-naprzod-5346
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UZASADNIENIE 

 

 Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 20 grudnia 2022 roku  

znak: P-1.1.4130.358.2022.K poinformował Radę Miasta, że w dniu 15 grudnia 2022 roku wpłynęło 

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pismo, stanowiące zawiadomienie 

o możliwości naruszenia przez radną Rady Miasta Świnoujście Panią Sylwię Marszałek zakazu 

ustalonego treścią art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 559 , 583, 1005, 1079, 1561). Jednocześnie zwrócił się do Rady Miasta o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, a następnie poinformowanie organu nadzoru o ustaleniach. 

    Mając na uwadze powyższe przepisy oraz stan faktyczny ustalony w oparciu                                                        

o przedłożone dokumenty, w tym pisemne wyjaśnienia radnej z dnia 22 grudnia 2022 roku wraz                                      

z załącznikami, a także wyjaśnienia złożone przez radną na sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu                            

03 stycznia 2023 roku, Rada Miasta stwierdziła, że przeciwko uznaniu, iż doszło do naruszenia zakazu 

z  art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559                      

z późn. zm.) ustawy o samorządzie gminnym, przemawia w szczególności gramatyczna wykładnia 

postanowień ww. umowy najmu, a zwłaszcza jej § 1 określającego cel umowy (miejsce spotkań 

członków stowarzyszenia). Do chwili obecnej nie przedstawiono dowodów potwierdzających 

jakiekolwiek odstępstwo od wskazanego wyżej, niegospodarczego charakteru korzystania                                              

z nieruchomości komunalnej. Z treścią umowy najmu korespondują zapisy Statutu Stowarzyszenia 

„Grupa Morska - Cała Naprzód", definiujące - co do zasady - niegospodarczy profil działalności tego 

podmiotu oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający fakt jego 

zarejestrowania w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - a nie w rejestrze przedsiębiorców.  

W związku z powyższym Rada Miasta Świnoujście odmawia podjęcia uchwały stwierdzającej 

wygaśnięcie mandatu radnej Sylwii Marszałek.  

 

 

Wnioskodawca 

Grupa Radnych 

 


