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UCHWAŁA Nr…../ XXIX/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 383 §1 pkt. 5, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 z późn. zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśniecie mandatu Radnego Rady Gminy Żabia Wola Pana Krzysztofa 

Marczewskiego w związku z naruszeniem przez Radnego zakazu łączenia mandatu z prowadzeniem 

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, o którym mowa w art. 24f ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żabia Wola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Wójt Gminy Żabia Wola pismem znak: Kn.1511.1.2019 z dnia 9 stycznia 2020 roku przekazał 

Radzie Gminy Żabia Wola wystąpienie z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczące konieczności stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Żabia Wola p. Krzysztofa Marczewskiego, w związku z naruszeniem 

przez radnego art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ), które wpłynęło do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z pismem, stanowiącym zawiadomienie o możliwości naruszenia przez radnego zakazu  

wyżej przytoczonych przepisów prawnych, naruszenie to miało polegać na pełnieniu przez Radnego Rady 

Gminy Żabia Wola p. Krzysztofa Marczewskiego funkcji pełnomocnika swojej żony, prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą AMPUL KONSERWACJA I NAPRAWA BEATA MARCZEWSKA  

tj. sklep "AMPUL", w którym zaopatruje się Urząd Gminy Żabia Wola oraz gminne jednostki organizacyjne 

(łączna kwota transakcji dokonanych w latach 2018-2019 wynosi 11 625,27 zł). 

Art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi: „"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.” 

W myśl art. 383.§ 1. pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 

1000, 1349) jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego następuje w przypadku „naruszenia 

ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach 

funkcji lub działalności.”  

Zgodnie z art. 383.§ 2. „Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2  

– z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada,  

w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.” 

Z uwagi na powyższe organem właściwym do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie jest  

Rada Gminy Żabia Wola. 

Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola w dniu 13 stycznia 2020 r. zwróciła się do radcy prawnego 

Urzędu Gminy Żabia Wola o wydanie opinii prawnej w kwestii zarzutów postawionych w w/w piśmie  

oraz dalszych procedur związanych z koniecznością ustosunkowania się Rady Gminy Żabia Wola  

do przedmiotowego wystąpienia. W tym samym dniu Radnemu Rady Gminy Żabia Wola p. Krzysztofowi 

Marczewskiemu doręczone zostało pismo zawierające prośbę o złożenie wyjaśnień w sprawie. 

Po zapoznaniu się z informacją prawną z dnia 20 stycznia 2020 r. w przedmiocie trybu postepowania/ 

podstaw prawnych pisma z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczącego wygaszenia mandatu radnego  

Gminy Żabia Wola, która została w dniu 4 lutego 2020 r. uzupełniona m.in. o wybiórczo wskazane  

przez osobę opiniującą wyroki prawne (na wniosek Radnych wyrażony w piśmie Przewodniczącej  

Rady z dnia 23 stycznia 2020 r.), a także wyjaśnieniami Radnego p. Krzysztofa Marczewskiego,  

w tym pismem z dnia 21 stycznia 2020 r. oraz stanowiskiem z dnia 27 lutego 2020 r. Rada Gminy  

Żabia Wola po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie uznała,  

iż nie zachodzą przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że Radny p. Krzysztof Marczewski naruszył swoim 



 

PROJEKT 

 

działaniem przepis art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i brak jest podstawy  

do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Krzysztofa Marczewskiego.  

W toku postępowania wyjaśniającego nie ustalono wykorzystywania mienia komunalnego gminy  

przez Radnego Krzysztofa Marczewskiego w sposób uprzywilejowany, a ewentualne wygaszenie mandatu 

godziłoby w konstytucyjną zasadę proporcjonalności w kontekście ewentualnej sankcji mierzonej do stopnia 

naruszenia. Podejmując decyzję o braku podstaw do stwierdzenia wygaszenia mandatu Radnego Krzysztofa 

Marczewskiego Rada miała też na względzie zasadę ochrony czynnego i biernego prawa wyborczego. 

Uchwała Nr 34/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu Radnego Rady Gminy Żabia Wola podjęta została w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Wojewoda Mazowiecki pismem znak: WNP-I.4112.2.2020.MPZ z dnia 14 października 2020 r.,  

które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 16 października 2020 r. wezwał Radę Gminy Żabia Wola  

do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego Gminy Żabia Wola  

Krzysztofa Marczewskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania przedmiotowego wezwania. 

Zgodnie z uzasadnieniem do w/w pisma Wojewody Mazowieckiego:  

(…) W ocenie nadzoru, radny, który pełni funkcję pełnomocnika swojej żony w prowadzonej  

przez nią działalności gospodarczej, narusza zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.  

Żona radnego w ramach prowadzonej przez nią działalności wielokrotnie zawierała z Gminą umowy 

sprzedaży. Zapłata za towary zakupione w sklepie żony radnego, pochodziła ze środków budżetowych 

gminy, a więc z jej majątku. 

Problematyka naruszenia przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 

mienia komunalnego gminy oraz bycia pełnomocnikiem w takiej działalności była przedmiotem licznego 

orzecznictwa sądowo administracyjnego. 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wykorzystanie mienia gminnego odnosi się do wszystkich 

przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  

bez względu na to, czy wykorzystanie to ma podstawę prawną czy jest stałe bądź jednorazowe, wreszcie  

czy jest odpłatne czy nieodpłatne. Bez znaczenia jest wartość wykorzystanego mienia komunalnego. 

Znaczenie ma sam fakt wykorzystania takiego mienia (wyrok NSA z dnia 21.02.2018 r.  

sygn. Akt IIOSK150/18). W innym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że niema znaczenia 

prawnego, czy okoliczności powodujące powstanie zakazu korzystania z mienia komunalnego gminy  

były zależne od radnego, ani charakter umowy, na podstawie, której radny korzystał z tego mienia  

przy prowadzeniu działalności gospodarczej (wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2019 r, sygn. Akt IIOSK90/19). 

Dokonując analizy stanowisk Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowym zakresie należy 

wskazać, iż w ocenie Sądu przepis art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym nie wymienia  

rodzajów działalności gospodarczej lub sposobu prowadzenia takiej działalności, które nie będą wiązały się 

z koniecznością zaprzestania jej prowadzenia. A zatem należy przyjąć, że wobec braku ustawowego 

zróżnicowania, w przepisie tym chodzi o wszelkie przypadki wykorzystania mienia gminy, pozostającego  

w związku z funkcjonowaniem działalności gospodarczej radnego. 
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Z orzecznictwa sądowo administracyjnego jasno wynika, że zakaz sformułowany w przepisie  

art. 24f ustawy o samorządzie gminnym ma charakter antykorupcyjny i służy wyeliminowaniu sytuacji,  

gdy radny przez wykorzystywanie swojej funkcji uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. 

Przepis ten kształtuje pożądane postawy społeczne, w której interes ogółu i służba dla lokalnej społeczności 

bierze górę nad interesem indywidualnym. Zakaz ten powinien sprzyjać kształtowaniu standardu rzetelnego 

i uczciwego wykonywania obowiązków radnego. 

Bez znaczenia dla oceny sytuacji jest również stopień zawinienia radnego. Naczelny Sąd Administracyjny 

w orzeczeniu z dnia 6 grudnia 2016 r. odniósł się do kwestii zawinienia przy naruszeniu  

art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. ‚„Przede wszystkim trzeba wskazać, że przepis ten nie jest 

elementem sankcji za czyny o charakterze korupcyjnym. Jest on elementem instytucji prawnej, która ma na 

celu zwiększać zaufanie do działalności organów samorządu terytorialnego. Ponad to już z jego treści 

wynika, że nie chodzi w nim tylko i wyłącznie o świadome korzystanie przez radnego z mienia komunalnego 

gminy. Z art.24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika bowiem, że radni nie mogą także prowadzić 

wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego,  

ale także być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem w takiej działalności. W takich zaś sytuacjach  

może dojść do tego, że radny nie będzie wiedział o pewnych aspektach działalności gospodarczej 

prowadzonej przez wspólnika, bądź takiej, gdzie jest „tylko” pełnomocnikiem lub przedstawicielem.  

Zatem, już ustawodawca zakłada możliwość wystąpienia sytuacji w której wykorzystanie mienia 

komunalnego gminy będzie miało miejsce poza świadomością radnego. Przepis ten nakłada zatem  

na radnych bardzo wysoki poziom staranności w zakresie kontroli pochodzenia środków służących  

do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą wspólnie z osobami 

lub są pełnomocnikami lub przedstawicielami w takiej działalności. W ocenie NSA, jest to jednak 

uzasadnione potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organów samorządu 

terytorialnego.”(sygn. Akt IIOSK2502/16 z 6 grudnia 2016r.). 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny w przedmiotowej sprawie, a także treść przywołanego orzecznictwa 

należy przyjąć, iż zakaz wynikający z art.24 f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi  

zakaz o charakterze bezwzględnym. Zapłata za towary stanowi element umowy sprzedaży zawartej pomiędzy 

żoną radnego Krzysztofa Marczewskiego a Gminą Żabia Wola, a zatem jest realizacją należności 

pochodzącej z praw majątkowych gminy wyrażonej w pieniądzu.  

Naruszenie art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym skutkuje, stosownie do art. 383 ust.1 pkt 5 

ustawy Kodeks wyborczy wygaśnięciem mandatu radnego. Przepis ten przewiduje bowiem, iż naruszenie 

ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach 

funkcji lub działalności powoduje wygaśnięcie mandatu radnego. Organ stanowiący nie może uzależnić 

decyzji o wygaśnięciu mandatu radnego od stopnia przewinienia (wyrok NSA z 30 sierpnia 2011r. 

 sygn. akt II OSK140/11). Orzecznictwa sądów administracyjnych jednomyślnie podziela stanowisko,  

iż z uwagi na przepisy antykorupcyjne, osoba pełniąca funkcje publiczne powinna pozostawać  

poza wszelkimi podejrzeniami. 

W ocenie organu nadzoru, wobec spełnienia przesłanek z powołanego przepisu art.24 f ust.1 ustawy  

o samorządzie gminnym, niniejsze wezwanie jest konieczne i uzasadnione.” 
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Rada Gminy Żabia Wola, w świetle argumentów przytoczonych w piśmie Wojewody Mazowieckiego 

znak: WNP-I.4112.2.2020.MPZ z dnia 14 października 2020 r. uznaje za zasadne podjęcie uchwały  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żabia Wola Krzysztofa Marczewskiego. 

 

 


