
                                    UCHWAŁA  NR V/26/2007
                                     RADY  MIEJSKIEJ  W KSIĄŻU WLKP.

                                                      z dnia 30  stycznia 2007 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Książa Wlkp.
Pana Leszka Dudziaka

  
           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. 1a  i ust.2  ustawy z dnia 20 
czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. u c h w a l a  co następuje:

§ 1. Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Książa Wielkopolskiego
Pana Leszka Dudziaka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                   Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                             /-/ Paweł Walkowiak

                                                                                                        



                                                     U Z A S A D N I E N I E 
      
do uchwały Nr V/26 /2007  Rady Miejskiej w Ksiązu Wlkp. z dnia  30 stycznia 2007 r. 

   Pismem z dnia 23 stycznia 2007 r. Nr NK.V-10046-79/07 – doręczonym dnia 26.01.2007 r.- 
Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o podjęcie w trybie 
art. 26 ust.1 pkt 1a i ust .2 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o  bezpośrednim wyborze wójta ,
burmistrza i prezydenta miasta / Dz.U. Nr 113, poz. 984  ze zm. /  uchwały stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu Burmistrza Książa Wlkp. p.Leszka Dudziaka z uwagi na niezłożenie w 
terminie określonym w art.  24j ust. 1  i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 ze zm. /  oświadczenia o  działalności gospodarczej prowadzonej 
przez  małżonka. 

   Zgodnie z art. 24j ust.1 i 3 powołanej ustawy o samorządzie gminnym  wójt , burmistrz oraz 
prezydent miasta zobowiązani są w terminie 30 dni od dnia wyboru złożyć oświadczenie o 
działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka ,jeżeli działalność ta wykonywana jest na 
terenie gminy , w której uzyskał mandat. 

   W myśl zaś art. 26 ust.1 pkt 1a i 2  ustawy o bezpośrednim wyborze wójta ,burmistrza i 
prezydenta miasta ,niezłożenie w/w oświadczenia w terminie powoduje wygaśnięcie mandatu , 
które stwierdza rada gminy w drodze uchwały ,najpóźniej po upływie miesiąca  od wystąpienia w 
tym zakresie przesłanki.

   W ocenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym  brak jest 
podstaw do  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza. Przede wszystkim wskazania wymaga 
,iż  Burmistrz Książa Wlkp.  wymagane oświadczenie złożył  czyniąc  to jednak z niewielkim 
,albowiem siedmiodniowym opóźnieniem, wywołanym wg wyjaśnień Burmistrza brakiem pełnej 
wiedzy co do terminu składania oświadczenia .Intencją ustawodawcy wprowadzającym do obrotu 
na określonych poziomach  władzy samorządowej / jak i państwowej /   oświadczeń majątkowych 
była skuteczniejsza walka z korupcją. Jeżeli zatem w tym aspekcie  koniecznym  byłoby 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w przypadku braku złożenia omawianego oświadczenia , to już 
w sytuacji gdy zostało ono złożone jednak z pewnym niewielkim opóźnieniem, rodzą się 
uzasadnione w tym zakresie   wątpliwości. Dodatkowo są one istotne jeżeli uwzględni się tak jak w 
przypadku Burmistrza Książa Wlkp. pełniącego swoją funkcję trzecią kolejną kadencję, ilość i 
rodzaj terminowo składanych w tym czasie oświadczeń majątkowych. Okoliczności te prowadzą do 
wniosku ,że sankcja którą przewiduje ustawodawca i to przy generalnym ujęciu problemu, w istocie 
jedynie za pewne niedopatrzenie polegające na niedochowaniu terminu, jest sankcją wręcz rażąco 
rygorystyczną.  Sankcja ta jest przewidziana za czyn którego szkodliowść społeczna jest znikoma 
czy wręcz żadna. Ustawodawca przyjmując tego rodzaju rozwiązania naruszył konstytucyjną 
zasadę proporcjonalności ,a w konsekwencji również wynikającą z konstytucji zasadę stabilności 
składu osobowego organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Nabiera to 
szczególnego wyrazu w odniesieniu do Gminy Książ gdzie p.Leszek Dudziak uzyskał w wyborach 
ponad siedemdziesięciodwu  procentowe poparcie wyborców w pierwszej turze wyborów.
    Z tych względów uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

                                                                                                Przewodniczący
                                                                                       Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                             /-/ Paweł Walkowiak


