
UCHWAŁA NR LI/510/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Staszowie 
Pana Piotra Kasperkiewicza

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami)1), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
113 ze zm)2), art. 24f ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)3) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Staszowie Pana Piotra 
Kasperkiewicza wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego 
z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy 
Staszów. 

§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszej 
uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach oraz 
doręczenia jej zainteresowanemu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r., Nr 34, poz. 172. 
2) Zmiany tekstu wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149 poz. 889, 

Nr 147 poz. 881; z 2012 r., poz. 1399. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; 

z 2014 r. poz. 379.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/510/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 czerwca 2014 r.

Pismem z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu do Urzędu 7 kwietnia 2014 r.) Znak: PNK-
III.4131.18.2014 Wojewoda Świętokrzyski przekazał według właściwości Radzie Miejskiej 
w Staszowie pismo informujące o niezgodnym z prawem pełnieniu mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Staszowie Pana Piotra Kasperkiewicza celem przeprowadzenia stosownego 
postępowania wyjaśniającego i zajęcia stanowiska w sprawie. 
Rada Miejska w Staszowie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez 
Komisję Rewizyjną w dniu 24 kwietnia 2014 roku, Komisję Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego w dniu 19 maja 2014 roku i 27 maja 2014 roku, Komisje Rady 
Miejskiej w Staszowie na wspólnym posiedzeniu w dniu 9.06.2014 roku, a także analizy 
materiału dowodowego i wysłuchaniu radnego uznała, że radny Piotr Kasperkiewicz 
poprzez najem garażu stanowiącego mienie komunalne w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej naruszył dyspozycję art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, który stanowi, że 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 oraz 
art. 24 f ust. 1a stanowiący, że jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu 
prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania 
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 
Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa 
w art. 24b ust. 6. Konsekwencją naruszenia tego zakazu jest wygaśnięcie mandatu radnego 
na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu 
Ordynacji wyborczej wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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