
Uchwała Nr XXXIX/21/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

 

W sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo 
oraz z członkostwa w Komisji. 

 

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr. 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 71  ust. 2 Statutu Gminy Kosakowo. 

 

Rada Gminy Kosakowo 

Uchwala co następuje: 

 

§1 

Uwzględniając wyniki głosowania odwołuję się z funkcji  Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo oraz z członkostwa w Komisji , Radnego Szymona Tabakiernika.  

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Radny musi być odważny w swoim działaniu, ale zarazem taktowny i mądry. Musi pamiętać, by w swej działalności 
godnie reprezentować społeczność lokalną, traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego i w swojej 
pracy w radzie kierować się zasadami bezstronności i rzetelności.  

Ostatnie wydarzenia, a w szczególności także populistyczne wystąpienia medialne Przewodniczącego Komisji 
Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo Szymona Tabakiernika, świadczą o jego braku znajomości prawa 
samorządowego i finansów publicznych, wprowadzają w błąd mieszkańców i pokazują, że nie nadaje się on na 
pełnioną w radzie funkcję przewodniczącego komisji, ani członka tej komisji.  

W publikacji na łamach Dziennika Bałtyckiego z dnia 21.02.2013r. pt. „Czy 9 milionów złotych mogło zostać w 
gminie?” Szymon Tabakiernik m.in. wypowiada się o możliwości zwolnienia mieszkańców z podatku od 
nieruchomości na okres 5 lat (albo  nie wie, albo nie chce wiedzieć, że jest to niemożliwe. Istnieje generalna zasada, 
że podatki trzeba płacić i nie ma takiego prawa, aby mogło być inaczej).  

Ponadto w lokalnym dzienniku obraża kolegów radnych określając ich m.in. mianem „niekompetentnej większości, 
która uchwaliła budżet gminy Kosakowo na rok 2013”.  

Wypowiedzi te oraz powszechna i niczym nie uzasadniona krytyka Rady Gminy Kosakowo w biuletynie „Kosakowo 
bez Tajemnic”, a także podpisanie oszczerczego wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy nie licują z 
piastowaną przez Szymona Tabakiernika funkcją radnego i przewodniczącego komisji. 

Szymon Tabakiernik także: 

1/ był inicjatorem wniesienia w ostatnim czasie pod obrady Rady Gminy projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
diet dla sołtysów, czym wykazał brak znajomości ustawy o finansach publicznych, gdyż inicjatywa dot. zmian w 
budżecie gminy przysługuje wyłącznie Wójtowi. Ponadto, wiadomym już było, że Wójt z taką inicjatywą wystąpi. 

2/ przy uchwalaniu uchwały budżetowej na rok 2013 p. Tabakiernik zgłosił niczym nie uzasadnionych 13 wniosków 
w sprawie zmiany budżetu i było to działanie celowe. Tym bardziej celowe , że wykonał to w dniu Sesji RG ; mimo, 
że w przeddzieńj odbywała się Komisja Budżetowa , której przecież przewodniczy.  

3/ przypisuje sobie także nienależnie i w tym tonie wypowiada się, że ma zasługi w postaci przyczynienia się do 
budowy lotniska Gdynia-Kosakowo oraz realizacji zadania budowy ronda w Pogórzu. Informacje takie przedstawił na 
pierwszej stronie biuletynu gminnego Nr 01/2012.  

Rada Gminy Kosakowo, wybierając dwa lata temu Szymona Tabakiernika na przewodniczącego Komisji Budżetowo 
- Gospodarczej, osobę bez doświadczenia w działalności samorządowej, wybranego po raz pierwszy do rady gminy, 
zawierzyła mu, że szybko nadrobi te braki i dobrze wypełni swoje obowiązki.  Niestety, jego działania wykazują 
nieznajomość problematyki, nie licują z powagą organu władzy Gminy. Jego arogancja, buta, wywyższanie się, 
podkreślanie swojego ja, lekceważenie słowne radnych, niestosowne zachowanie w stosunku do oponentów, 
wygłaszanie – celem przypodobania się społeczności – niedorzecznych informacji na temat finansów gminy i 
nieprawdziwych zmanipulowanych informacji nt. działań organów władzy gminnej spowodowały, że Przewodniczący 
Komisji Budżetowo – Gospodarczej Szymon Tabakiernik utracił zaufanie kolegów i koleżanek z Rady Gminy.  

Niestety przez ponad dwa lata nie potrafił zaskarbić sobie większości radnych, przeciwnych jego stylowi sprawowania 
funkcji radnego było prawie zawsze 10 radnych a i wśród pozostałych radnych jego pomysły nie uzyskiwały bardzo 
cz esto poparcia ; o czym świadczą głosowania . 

 

W związku z tym należało wystąpić z wnioskiem o odwołanie Szymona Tabakiernika z zaszczytnej funkcji 
Przewodniczącego oraz członka Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo. 

 

 

 


