
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 
zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 
zm.) oraz w zw. z art. 4 pkt 1 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie oraz doręczenia Burmistrzowi Olecka - Wacławowi 
Olszewskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Id: AD54CE41-0603-4286-99C3-06E95714FC4F. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w związku z powziętą informacją o możliwości naruszenia przez Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego ustawowego
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającego z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne związanej z pełnieniem przez
Burmistrza funkcji Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku. W związku z pismem Wojewody w dniu 12 maja
2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Suwałkach o pisemne udzielenie informacji czy Koło Łowieckie „SARNA” w Olecku prowadzi działalność gospodarczą
oraz do Burmistrza Olecka z pismem informującym o możliwości złożenia ewentualnych wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie. Termin udzielenia informacji oraz wyjaśnień wyznaczono na dzień 18 maja 2015 r.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu wójta
następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia
działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach. Wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy, w drodze
uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu
mandatu należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynęło pismo Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach oraz
wyjaśnienia Burmistrza Olecka zawierające informację, że Koło Łowieckie „SARNA” w Olecku nie prowadzi działalności
gospodarczej. Pełnienie funkcji we władzach koła przez osoby wymienione w art. 2 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie narusza tego
przepisu na terenie działalności okręgu suwalskiego PZŁ.
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