
      WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Kraków, dnia  23 października  2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1 41 .2019
Wojewody Małopolskiego

z dnia 23 października  2019 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

stwierdza się nieważność

Uchwały Rady Gminy Laskowa  Nr XI/92/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego, w całości.

UZASADNIENIE

      W dniu 25 września 2019r. Rada Gminy Laskowa podjęła Uchwałę Nr XI/92/19 w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała ta została dostarczona organowi nadzoru w dniu 30 
września 2019 roku.
     Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Laskowa stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego, 
Pana Czesława Zelka, w związku z naruszeniem dyspozycji art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, skutkującym stosownie do treści art.  383 § 1 pkt 5 
Kodeksu wyborczego wygaśnięciem mandatu radnego. Zgodnie z przywołanymi przepisami  
wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia 
mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub 
działalności.
      W ocenie organu nadzoru uchwała Rady Gminy Laskowa Nr XI/92/19 została podjęta z 
rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym zachodzi konieczność stwierdzenia jej 
nieważności.
     Należy zauważyć, że w dniu 24 lutego 2019 roku organ nadzoru, po interwencji jednej z 
radnych  zwrócił się pismem do Rady Gminy Laskowa o wyjaśnienie legalności sprawowania 
mandatu radnego przez Pana Czesława Zelka.
      Przyczyną wniosku organu nadzoru była informacja, jakoby Pan Czesław Zelek kierował 
stowarzyszeniem i zarządzał prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia komunalnego gminy.



    Jak wspomniano powyżej, regulacja art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy, stanowi, że 
jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego jest naruszenie ustawowego zakazu łączenia 
mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub 
działalności. Zgodnie z kolei z brzmieniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym 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.
     Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką działalność 
gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w 
ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
     Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego. Nadmienić należy, że przepis art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym daje 
co prawda wojewodzie uprawnienie do wydania zarządzenia zastępczego między innymi w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gminy lecz dzieje się tak tylko w wypadku, 
gdy uprawniony organ, (którym w przedmiotowej sprawie jest Rada Gminy Laskowa) nie 
podejmie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego po uprzednim 
wezwaniu do tego ze strony organu i wyznaczeniu stosownego terminu.
  Organ nadzoru zwrócił się  pismem z dnia 24 lutego 2019 roku do Rady Gminy Laskowa i 
Wójta Gminy Laskowa o zbadanie, czy radny Czesław Zelek  narusza, bądź naruszał 
kiedykolwiek w okresie sprawowania mandatu, zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie 
gminnym.
   Z poczynionych ustaleń faktycznych i prawnych  przekazanych przez władze Gminy 
Laskowa wynikało, iż Pan Czesław Zelek - Radny Gminy Laskowa jest  członkiem 
(zwyczajnym) Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach.
    Z przedłożonej dokumentacji wynikało ponadto, że Pan Czesław Zelek w żaden sposób nie 
kieruje ww. stowarzyszeniem. Nie zasiada bowiem w jego zarządzie – przedłożono wydruki 
KRS. Jest on jedynie członkiem zwyczajnym tegoż stowarzyszenia, widnieje w KRS jako 
członek komisji rewizyjnej, jednak nie posiada jakichkolwiek uprawnień w zakresie kierowania 
stowarzyszeniem czy też związanych z reprezentacją stowarzyszenia na zewnątrz.
  Ze złożonych wyjaśnień wynikało ponadto, iż Pan Czesław Zelek nie prowadzi żadnych 
działań, w tym w ramach stowarzyszenia z wykorzystaniem mienia Gminy Laskowa, nie 
uzyskuje też korzyści finansowych  z tego tytułu.
    Wśród celów Stowarzyszenia widnieje co prawda również prowadzenie działalności 
gospodarczej, tym niemniej, jest to bliźniacze odzwierciedlenie celów opisanych w statucie tej 
organizacji – Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach ( która to 
działalność gospodarcza i tak może być prowadzona w sposób ograniczony, bowiem 
ewentualny zysk może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych).
     Na obecną chwilę Stowarzyszenie to nie prowadzi działalności gospodarczej, o czym 
świadczy fakt, że nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.
    Ponadto Wójt Gminy Laskowa w swoim piśmie stwierdził, że „ stosownie do odpisu pełnego 
KRS, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw nie jest wpisane do rejestru 
przedsiębiorców lecz wyłącznie do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i 



zawodowych. Z danych KRS wynika, że Pan Czesław Zelek był członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia od daty jego rejestracji do zmiany zarejestrowanej w dniu 26.01.2012.Po tej 
dacie Pan Czesław Zelek jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia”.  
   Organ nadzoru przyjął powyższe wyjaśnienia i uznał je za wystarczające.

     Dnia 28 maja 2019 roku organ nadzoru ponownie wystąpił o wyjaśnienia do 
Przewodniczącej Rady Gminy Laskowa w sprawie  Pana Czesława Zelka – Radnego Rady 
Gminy Laskowa,  ponieważ wpłynęła kolejna interwencja jednej z radnych.
     W swoim piśmie interweniująca stwierdza, iż cyt.: „Pan Czesław Zelek jest członkiem 
Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw, jest certyfikowanym członkiem. 
Stowarzyszenie w rejestrze KRS nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców ale zgodnie z 
wpisem w KRS (numer KRS0000038706) : Celem stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu 
życia oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów poprzez podejmowanie działań na 
rzecz ochrony interesów producentów owoców i warzyw, organizowanie akcji wspomagających 
oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
gospodarczą, pan Czesław Zelek w stowarzyszeniu odpowiada za sprzedaż hurtową ich 
produktów, jest osobą kontaktową (z czym stowarzyszenie ogłasza się m.in. na swojej stronie 
internetowej i to można przeczytać - to są fakty, sam sprzedaje także swoje produkty, tak więc 
stowarzyszenie i pan Czesław Zelek prowadzą handel, a więc także działalność gospodarczą. 
W większości skupują śliwkę, suszą i sprzedają - to też są fakty.
     Zatem Pan Czesław Zelek jest osobą zarządzającą działalnością gospodarczą. 
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw-w Ujanowicach od 06.01.2006r. – do 
18.02.2019 (data wypowiedzenia umowy przez Wójta Gminy), dzierżawiło działkę gminną nr 
ew. 194/2 o pow. 0,42 ha w celu prowadzenia na niej działalności gospodarczej. Stowarzyszenie 
bezpłatnie korzysta z pomieszczeń gminnych w Ujanowicach, na działalność biurową (umowa 
użyczenia lokalu użytkowego od Gminy Laskowa od 09.04.2015 r. do chwili obecnej, mimo ,iż 
umowa wygasła 30.04.2018r. Zatem stowarzyszenie do prowadzenia swej działalności 
gospodarczej wykorzystuje mienie gminne. Tak więc radny Czesław Zelek jako członek 
stowarzyszenia korzysta z mienia komunalnego gminy do prowadzenia działalności 
gospodarczej stowarzyszenia. Nawet wraz z innymi członkami stowarzyszenia zabiegał u władz 
gminy o użyczenie pomieszczeń  gminnych dla stowarzyszenia.”

   W związku z powyższym celem dokonania ponownej analizy  niniejszej  sprawy,  organ 
nadzoru   zwrócił się do  Przewodniczącej o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz 
o refleksje  – czy na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  nie zachodzą 
przesłanki do ewentualnego rozważenia wygaszenia  przez Radę Gminy Laskowa mandatu 
Radnego  Rady Gminy Laskowa - Pana Czesława Zelka, nie wzywając jednak do takiego 
działania i nie wyznaczając stosownego terminu na takie działanie.

    W konsekwencji Rada Gminy Laskowa podjęła na sesji w dniu 25 września 2019 roku 
uchwałę Rady Gminy Laskowa Nr  XI/92/19 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.



   Podkreślić należy, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego, w ocenie organu nadzoru, 
powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą stanu faktycznego i prawnego, której wynik 
nie pozostawiałby wątpliwości, że naruszenie zakazu łączenia mandatu radnego z 
wykonywaniem określonych funkcji lub działalności faktycznie ma miejsce. 
      Tymczasem przedmiotowa uchwała Rady Gminy Laskowa, dostarczona organowi nadzoru 
w dniu 30 września 2019r., wskazuje wyłącznie, że  Rada Gminy Laskowa stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego, Pana Czesława Zelka, w związku z naruszeniem dyspozycji art. 
24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, skutkującym stosownie 
do treści art.  383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego. Przedmiotowa uchwała nie zawiera żadnego  
uzasadnienia.
        W związku z powyższym dnia  2 października 2019 roku organ nadzoru skierował do 
Rady Gminy Laskowa zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego .
        W  zawiadomieniu podniesiono, iż  w wyniku wstępnej oceny ww. uchwały – organ 
nadzoru powziął wątpliwości co do zasadności podjęcia aktu normatywnego o takiej treści jak 
przedłożony do oceny nadzorczej. 

        Przedmiotowa uchwała nie zawiera bowiem uzasadnienia, na podstawie którego można 
by stwierdzić czy w toku jej podejmowania dokonano niezbędnych ustaleń faktycznych i 
prawnych co do istnienia podstaw do wygaszenia mandatu  radnego.

       W szczególności organ nadzoru wezwał  Radę Gminy Laskowa do ustosunkowania się do 
zarzutów zawartych we wniosku Pana Czesława Zelka – złożonym  w MUW  dnia 1 
października br. oraz przedstawienie dowodów i argumentów, na podstawie których 
stwierdzono zaistnienie podstaw do wygaszenia mandatu radnego.

      Rada Gminy Laskowa ustosunkowując się do wezwania w piśmie z dnia 11 października 
2019r. (doręczonym w dniu 17 października 2019r. do MUW) w ślad za uprzednim pismem 
datowanym na dzień 30 września 2019r. w którym poinformowano, że radnym wraz z 
projektem uchwały dostarczone były opinie radców prawnych w niniejszej sprawie (nie 
przedstawiając jednak tych opinii). Podniosła, iż powodem braku sporządzenia uzasadnienia 
do uchwały było to, iż jego sporządzenie nie zawierałoby  wyjaśnień składanych przez Radnego 
Czesława Zelka na posiedzeniu Rady, podczas którego rozpatrywano jego sprawę a radnym 
udostępnione zostały opinie i na posiedzeniu omówione zostały podstawy prawne i 
orzecznictwo, tak więc radni dysponowali w pełni materiałem niezbędnym do podjęcia 
uchwały, nie wyjaśniając jednak ostatecznie dlaczego odstąpiono od sporządzenia konkretnego 
uzasadnienia w postaci załącznika do samej uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu.

     Odnosząc   się do tego co legło u postaw uchwały Przewodnicząca Rady odwołała się do 
zapisów statutu stowarzyszenia gdzie mowa jest o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
podniosła zamiar zabudowy wynajmowanej nieruchomości. Opisując rolę pana Czesława Zelka 
w stowarzyszeniu przyznała, iż został wykreślony ze składu zarządu w roku 2012 pozostając 
członkiem komisji rewizyjnej. Jednak umieszczenie go na stronach internetowych jako osoby 
kontaktowej działalności stowarzyszenia przemawiać miało jej zdaniem za wykonywaniem 
przez niego czynności zarządczych w imieniu stowarzyszenia, co miało prowadzić do 
naruszenia zakazu o którym mowa w art., 24 f ust 1 ustawy.



     Zdaniem organu nadzoru brak uprzedniego sporządzenia uzasadnienia do przedmiotowej 
uchwały nie dawał możliwości pełnego zweryfikowania podstaw do jej podjęcia, co już samo 
w sobie stanowiło o kwalifikowanej wadliwości rzeczonej uchwały.
    
     Warto nadmienić, że w uchwale wskazano  jedynie na właściwość rady jako organu, który 
"może" wygasić mandat radnego z powodu naruszenia zakazu z art. 24f ust. 1, natomiast nie 
wskazuje się na okoliczności jednoznacznie uzasadniające taką konieczność.
Uzasadnieniem takim nie może być w ocenie organu nadzoru również argumentacja jaką 
przedstawiono w odpowiedzi na wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności uchwały.
     Zdaniem organu nadzoru Rada Gminy Laskowa podejmując uchwałę  nie poddała 
szczegółowej analizie okoliczności, które mogą być podstawą stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego  Czesława Zelka. 
    Należy zauważyć, że wygaśnięcie mandatu jest najdalej idącą sankcją za uchybienie 
zakazowi łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności 
oddziałującą na sferę biernego prawa wyborczego. 

    Zasadą jest, że im bardziej drastyczne, (co do przedmiotu, zakresu, sposobu czy skutków) 
jest wkroczenie władzy w materię konstytucyjnie chronionych praw podstawowych, tym 
bardziej rygorystycznym przesłankom, również w procesie ich stosowania, powinna podlegać 
procedura, stanowiąca gwarancję tego wkroczenia (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2013r., II OSK 2754/13, publ. 
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

    W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Laskowa nie dokonała analizy działalności 
Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach  co do charakteru 
prowadzonej działalności gospodarczej, w uwzględnieniu tego, iż jest to działalność 
producencka rolników.  Z treści uchwały nie wynika również na czym polega to, że Radny 
Czesław Zelek naruszył art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
     Jak wyżej wskazano Rada Gminy ma prawo podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego jedynie wówczas, gdy naruszenie przez radnego ustawowych 
zakazów nie budzi żadnych wątpliwości. W tym przypadku Rada Gminy Laskowa nie 
wykazała, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Organ 
nadzoru we własnym zakresie poczynił ustalenia w tej materii, z których wynika, iż 
argumentacja jaką w sprawie prezentuje Przewodnicząca Rady nie zasługuje na uwzględnienie.   

    W ocenie organu nadzoru w niniejszej sprawie nie można mówić o ziszczeniu się przesłanek, 
których łączne wystąpienie jest konieczne do spełnienia hipotezy opisywanej w art. 24 f ust. 1 
u.s.g. i wywołania skutku w postaci wygaszenia mandatu.

    Niewykazanym pozostają w sprawie zarówno rzekome kierowanie lub też zarządzanie przez 
radnego Pana Czesława Zelka działalnością gospodarczą Stowarzyszenia Producentów 
Owoców i Warzyw w Ujanowicach, względnie bycie przedstawicielem czy też 
pełnomocnikiem w tej działalności jak również sam fakt prowadzenia działalności 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/


gospodarczej przez to Stowarzyszenie. Nie można w szczególności mówić o prowadzeniu przez 
radnego działalności gospodarczej w ramach jego członkostwa w stowarzyszeniu i kierowania 
nią  z pozycji członka komisji rewizyjnej tego Stowarzyszenia.

     Pozostawanie osobą kontaktową w sprawach związanych z produktami dostarczanymi przez 
rolników do sprzedaży w  ramach działalności stowarzyszenia i uwidocznienie numeru telefonu 
na stronie internetowej stowarzyszenia nie czynią z takiej osoby w ocenie organu nadzoru 
osoby zarządzającej działalnością stowarzyszenia, czy  przedstawiciela lub pełnomocnika w 
takiej działalności  w rozumieniu opisanych regulacji.

    Organ nadzoru podkreśla także, iż ze względu na represyjny charakter, adekwatnym dla tej 
sprawy norm winny być one interpretowane w sposób zawężający ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady proporcjonalności, co w okolicznościach niniejszej sprawy przekłada 
się na oceny relewantnych zachowań  radnego w kontekście  istoty i celu norm formułujących 
zakazy jednoczesnego sprawowania mandatu radnego i prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której pozostaje on radnym.
  W sprawie tej organ nadzoru nie dostrzega takiej refleksji po stronie rady. Powyższe także  
zdaniem organu nadzoru stanowiło o nieprawidłowej ocenie tej sprawy co wyraziła rada w 
swojej, stanowiącej przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego uchwale.
    W konsekwencji przedmiotową uchwałę uznać należy za istotnie naruszającą prawo. 

   Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne 
i konieczne.
   Zgodnie z treścią normy ujętej w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała 
organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w 
części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

    Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium 
zgodności z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym).
   Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w 
sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny.

    Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Otrzymują:
1. Rada  Gminy Laskowa
2. Wójt Gminy Laskowa
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
4. aa
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