UCHWAŁA NR LII/898/2022
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
w przedmiocie naruszenia przez radnego zakazu wynikającego z art. 24f ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję doraźną do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
w przedmiocie ewentualnego naruszenia przez radną Panią Dorotę Barełkowską zakazu wynikającego
z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w składzie:
- Zuzanna Szulc

- Przewodniczący Komisji

- Marcin Kobos

- członek Komisji

- Elżbieta Szymkowiak

- członek Komisji.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
w przedmiocie ewentualnego naruszenia przez radną Panią Dorotę Barełkowską zakazu wynikającego
z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym a w szczególności zbadanie,
czy
jako członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa z siedzibą
w Przeźmierowie zarządza działalnością gospodarczą prowadzoną przez to Stowarzyszenie lub jest
przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Komisja powinna zbadać
okoliczności podniesione w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr NP.-II.4100.22.2022.5 z dnia
28 kwietnia 2022 roku.
§ 3. Komisja zobowiązana jest do zakończenia swoich prac do dnia 18 maja 2022 roku i w tym
terminie przedłożenia pisemnej informacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
Przewodniczącej Rady Gminy, a ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia tej informacji Radzie Gminy
Tarnowo Podgórne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Krystyna Semba
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UZASADNIENIE
Wojewoda Wielkopolski pismem nr NP.-II.4100.22.2022.5 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
adresowsnym do Przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo Podgórne zobowiązał Radę Gminy do
przeprowadzenia opisanego w uchwale postępowania wyjaśniającego i poinformowania go o
wynikach tegoż postępowania w terminie do dnia 23 maja 2022 roku.
W tym celu należało powołać komisję doraźną.
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