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Na podstawie art.383 §1 pkt. 5 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
Wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) w zw. z art. 24F ust. 1 i la ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594
z późn. zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
Pana Tomasza Rurarza z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przesłania
niniejszej uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Piotrkowie Tryb. oraz doręczenia jej zainteresowanemu Panu Tomaszowi
Rurarzowi.

§ 3.
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Wołąkiewicz

Uzasadnienie

Radny Tomasz Rurarz dzierżawi od Gminy Opoczno działkę gruntu o numerze
ewidencyjnym nr 552/1 w obrębie 12 miasta Opoczno.
Dowód - umowa dzierżawy GGBR. 7224/61/97 z dnia 29 września 1997r.
Na powyższej działce gruntu zlokalizowany jest pawilon handlowy, w którym
radny prowadzi działalność gospodarczą.
Zgodnie z art.24f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym „ radni
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności".
Kodeks wyborczy w art. 383 § 5 stanowi: „Jeżeli radny przed dniem wyboru
wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w § 1 pkt. 5
obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia
działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania".
Radni Rady Miejskiej w Opocznie ślubowanie złożyli w dniu 1 grudnia 2014r.
Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
Wyborczy, przed podjęciem niniejszej uchwały umożliwiono radnemu
Tomaszowi Rurarzowi złożenie wyjaśnień.
Rada Miejska, stosownie do art. 383 § 6 Kodeksu Wyborczego zobowiązana
była do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w drodze uchwały, w ciągu
miesiąca od upływu 3 miesięcznego terminu od dnia złożenia ślubowania.
Termin upłynął 1 marca 2015r. i w tej dacie radny nie zaprzestał prowadzenia
działalności gospodarczej.
Mając

na uwadze opisany stan faktyczny i prawny
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