UCHWAŁA NR XV/165/2019
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 684, 1504) w związku z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309,1696,1815) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się brak podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza
Ufniarza, bowiem nie doszło do naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Police.
§ 2. Zobowiązuje się wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach do niezwłocznego doręczenia uchwały
zainteresowanemu i przesłanie jej Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Rogowski
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach.
W dniu 19 listopada 2019 roku Wojewoda Zachodniopomorski poinformował Radę Miejską w Policach, że
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo zawierające zarzuty w odniesieniu do
Grzegorza Ufniarza radnego Rady Miejskiej w Policach. Z treści nadesłanego wystąpienia wynikało, że radny
Grzegorz Ufniarz miał prowadzić wraz żoną działalność gospodarczą na mieniu gminy. Wojewoda podnosi, że
może to świadczyć o naruszeniu przez radnego zakazu, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego.
W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę Nr
XIV/146/2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w zakresie
legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miejskiej w Policach.
Komisja odbyła w przedmiotowej sprawie dwa posiedzenia w dniach 4 i 16 grudnia 2019 roku. Dokonała
analizy następujących dokumentów:
- pisma Pani Mai Ufniarz z dnia 2 grudnia 2019 roku o niezatrudnianiu jej męża w Stołówce Maja Ufniarz
prowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- pisma z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 2 grudnia 2019 roku
dotyczącego Stołówki Maja Ufniarz w Policach,
- pisma Pana Grzegorza Ufniarz z dnia 2 grudnia 2019 roku o niepodejmowaniu pracy w Stołówce Maja
Ufniarz prowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- pisma z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 2 grudnia 2019 roku
dotyczącego wyszukiwania wpisów,
- wypisu z Kancelarii Notarialnej z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczącego rozdzielności majątkowej,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego P-1.4130.1050.2019.KD z dnia 19 grudnia 2019 roku
dotyczącego sformułowania zarzutów wobec Pana Grzegorza Ufniarza,
- opinii prawnej Kancelarii adwokackiej, adwokat Michał Olechnowicz z dnia 10 grudnia 2019 roku
dotyczącej sformułowań zawartych w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego wobec radnego Grzegorza
Ufniarza,
a także opinię prawną do treści zawartych przez radnego G. Ufniarza na stronie
www.grzegorzufniarz.pl.
Ponadto Komisja Rewizyjna zaprosiła radnego Grzegorza Ufniarza na posiedzenie w dniu 16 grudnia
2019 roku w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania członków Komisji.
Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje:
Oceniając opisany stan faktyczny oraz na podstawie pozyskanej wiedzy w tym zakresie należy przyjąć, że
Grzegorz Ufniarz nie prowadzi działalności gospodarczej wraz z żoną Mają Ufniarz, która to korzysta z majątku
gminy na zasadzie wynajmu pomieszczeń na stołówkę szkolną o wpisie rejestrowym "Stołówka Maja Ufniarz".
Tym samym należy stwierdzić, że radny Grzegorz Ufniarz w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym nie świadczył pracy zarobkowej z wykorzystaniem majątku gminnego. Ponadto jak ustalono nie jest
pełnomocnikiem w prowadzeniu w/w działalności gospodarczej i nie posiada jakiejkolwiek zarejestrowanej
działalności.
Po analizie wymienionych dokumentów stwierdzono, że radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu
łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji - stosownie do brzmienia
art. 383 § 1 pkt 5 Kodeks wyborczy, który mówi o naruszeniu ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego
z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
Odnosząc się do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, zauważyć należy, że podstawą prawną zwrócenia
się w tej sprawie do Rady Miejskiej jest art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, w którym jest mowa
o upoważnieniu organu nadzoru do żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania
gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych, a zatem pismo kierowane
jest w ramach postępowania wyjaśniającego.
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