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W zwi�zku z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 12 pa�dziernika 2004 roku
nr PN-III-LP-0912-4/192/2004 w sprawie wezwania Rady Gminy Cisek do podj�cia
uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mojego mandatu wyja�niam, uprzejmie co
nast�puje :

Na członka Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w
K�dzierzynie-Ko�lu zostałem wybrany w dniu 15 czerwca 2002 roku. W tym
momencie nie byłem �wiadomy, wynikaj�cego z przepisu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby
pełni�ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679 z pó��. zm.) zakazu ł�czenia
funkcji wójta gminy z członkostwem w radach nadzorczych spółdzielni. W tym te�
czasie słu�by prawne Banku zapewniały mnie o legalno�ci ł�czenia wy�ej
wymienionych funkcji, gdy� wcze�niej, w czasie procedury zwi�zanej z wyborem
mojej osoby na członka Rady Nadzorczej zło�yłem stosowne dokumenty i
o�wiadczenia w Banku, w których jednoznacznie wykazałem miejsce mojej pracy i
pełnion� funkcj�.

Potwierdzeniem mojej nie�wiadomo�ci dotycz�cej zakazu, o którym mowa
wy�ej jest fakt ujawnienia i wykazania przeze mnie członkostwa w Radzie Nadzorczej
Banku i osi�gania z tego tytułu dochodu. Ujawnienie tego stanu nast�piło przeze mnie
w dniu 12 lutego 2003r. w przesłanym do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
zgłoszeniu do rejestru korzy�ci a tak�e w o�wiadczeniach maj�tkowych za lata 2002 i
2003 składanych Wojewodzie Opolskiemu. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze
strony Komisarza Wyborczego i Wojewody Opolskiego byłem pewny, �e moje
członkostwo w Radzie Nadzorczej PBS jest legalne. Nie otrzymałem od osób
odpowiedzialnych za nadzór i sprawdzenie o�wiadcze� maj�tkowych �adnej
informacji o niezgodno�ci z prawem wykazanego w nich faktycznego stanu.
Gdyby ju� po zło�eniu pierwszych dokumentów i o�wiadcze� odpowiednie słu�by
Wojewody Opolskiego zakwestionowały by wykazany przeze mnie fakt członkostwa
w Radzie Nadzorczej, miałbym mo�liwo�� wyja�nienia i uregulowania tych
nieprawidłowo�ci w ustawowym terminie.

W kontek�cie wy�ej opisanej sytuacji, jednoznacznie i jasno wynika, �e nie
ukrywałem w �adnym czasie i miejscu mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej PBS
w K�dzierzynie-Ko�lu.
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Funkcj� Wójta Gminy Cisek pełni� nieprzerwanie od 1 lipca 1992 roku i w
chwili mojego wyboru na członka Rady Nadzorczej Banku, to jest w dniu 15 czerwca
2002r. byłem Wójtem Gminy. Stosownie do art. 9 ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje publiczne, wybór mojej osoby
do Rady Nadzorczej Banku był z mocy prawa niewa�ny, a przez to nie podlegał
wpisowi do Krajowego Rejestru S�dowego.

Dopiero pismem z dnia 2 sierpnia 2004r. Wojewoda Opolski zwrócił mi uwag�
na niezgodno�� z prawem ł�czenia funkcji Wójta Gminy z członkostwem w Radzie
Nadzorczej Banku. Po tym pi�mie, na mój wniosek PBS w K-Ko�lu wyst�pił do
wła�ciwego s�du o wykre�lenie mnie z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a ja
zwróciłem Bankowi cało�� wynagrodzenia z tego tytułu.

W �wietle niewa�nego z mocy prawa wyboru mojej osoby na członka Rady
Nadzorczej, nie mog� ponosi� konsekwencji zwi�zanych z wyga�ni�ciem mandatu
Wójta Gminy.

W tym te� aspekcie sprawy uwa�am, �e nie mo�na zarzuca� mi działalno�ci
niezgodnej z przepisami ustawy antykorupcyjnej dlatego te� wnosz� do Rady Gminy
Cisek o podj�cie rozwa�nej decyzji.

Z powa�aniem

/-/ Alojzy Parys
Wójt Gminy Cisek


