
UCHWAŁA NR XIX/220/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli 
legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Poręba 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz par. VI ust. 7 Regulaminu Rady Miasta Poręba, stanowiącego załącznik nr 2 do 
Statutu Miasta Poręba, 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poręba do przeprowadzenia kontroli legalności 
sprawowania mandatu przez radną Rady Miasta Poręba Panią Ewelinę Janeczek. 

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do dokonania wszelkich czynności, które pozwolą rozstrzygnąć 
Radzie Miasta Poręba zagadnienie wynikające z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks 
wyborczy (jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1319). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2020 roku do Rady Miasta Poręba wpłynęło pismo Wydziału Nadzoru Prawnego
Wojewody Śląskiego o nr NPII.4100.182.2020 w sprawie uzyskanej informacji, iż istnieje możliwość, aby
radna Rady Miasta Poręba Pani Ewelina Janeczek naruszyła ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego
z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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.

Tym samym pojawiła się konieczność zbadania przez Radę Miasta Poręba czy radna rzeczywiście
naruszyła ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych
przepisach funkcji lub działalności.

Celem przeprowadzenia gruntownego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną – Rada
Miasta Poręba podejmuje niniejszą uchwałę w oparciu o art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym. Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu komisja rewizyjna wykonuje inne zadania
zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji,
powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

Komisja Rewizyjna zobowiązana została do dokonania wszelkich czynności, które pozwolą rozstrzygnąć
Radzie Miasta Poręba zagadnienie wynikające z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks wyborczy (jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1319).
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