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 Do mojego Biura Poselskiego zwrócili się mieszkańcy Świdnicy, którzy wnieśli o zainicjowanie 

działań interwencyjnych w następującej sprawie. 

 Zainteresowani wskazali, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż Prezydent Miasta Świdnicy, 

Pani Beata Moskal- Słaniewska, w związku z wykonywaną wcześniej działalnością gospodarczą,  

nie dopełniła ustawowego obowiązku zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Upłynął on w dniu 7 marca  

2015 roku. Na dowód okazano aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których obecny 

prezydent miasta figuruje jako prezes i 100-procentowy udziałowiec w spółce „BMS” oraz udziałowiec  

w spółce „Bonus”. Jeśli przyjąć, że KRS zawiera wiarygodne informacje, jest to sytuacja niezgodna  

z obecnymi uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z zapisów Kodeksu Wyborczego oraz  

Ustawy o samorządzie gminnym, co powinno skutkować odwołaniem prezydenta z pełnionej funkcji. 

Mieszkańcy Świdnicy podnieśli również, że Prezydent Beata Moska- Słaniewska posiada więcej  

niż 10 procent udziałów w wymienionych spółkach prawa handlowego. Wątpliwości może dodatkowo 

budzić fakt, że liczba udziałów ujęta w odpisach KRS nie zgadza się z treścią Jej aktualnego oświadczenia 

majątkowego, opublikowanego w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej . 

 Jako Poseł na Sejm RP nie posiadam instrumentów prawnych, które pozwalałyby  

mi zweryfikować wiarygodność przekazanych informacji, dlatego też konieczne jest wszczęcie  

przez Wojewodę, jako organ nadzorczy, właściwego postępowania, które wyjaśni wszystkie wątpliwości 

prawne w tej sprawie. 

 W związku z powyższym, działając na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Wojewody o niezwłoczne podjęcie interwencji nadzorczej. 

Z poważaniem 

 
 

 


