
    Załącznik 
       do uchwały Nr L/330/13

Rady Miejskiej Trzcianki 
       z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu

ul. Ratajczaka 10/12
  61-815  Poznań

Odpowiedź  na  skargę  radnego  Grzegorza  Alojzego  Bogacza  na  uchwalę 
Nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Alojzego Bogacza

Zgodnie z przytoczonym w podstawie prawnej art. 24 f  ustawy o samorządzie 
gminnym,  radni  gmin  nie  mogą  prowadzić  działalności  gospodarczej  na  własny 
rachunek lub wspólnie  z  innymi osobami z wykorzystaniem mienia  komunalnego 
gminy,  w  której  uzyskali  mandat,  a  także  zarządzać  taką  działalnością  lub  być 
przedstawicielem  czy  pełnomocnikiem  w  prowadzeniu  takiej  działalności. 
W przypadku naruszenia tego zakazu i niezaprzestania tej działalności przez radnego 
w ciągu 3 miesięcy, na radzie gminy ciąży obowiązek podjęcia uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego  (art. 190 ust.2 Ordynacji wyborczej). Na podstawie 
art.  190 ust.1 pkt.  2a Ordynacji,  wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek 
naruszenia  ustawowego  zakazu  łączenia  mandatu  radnego  z  wykonywaniem 
w  określonych  w  odrębnych  przepisach  funkcji  lub  działalności.  Wygaśnięcie 
mandatu radnego stwierdza rada gminy. 

Radny  Grzegorz  Bogacz reprezentując instytucję, w której zatrudniony jest 
jako dyrektor, wynajmował  kilkakrotnie salę konferencyjną OSiR w Trzciance na 
potrzeby  szkoleń,  którymi  reprezentowane  przez  niego  Centrum  Doskonalenia 
Nauczycieli   między  innymi  się  zajmuje   -   (Faktury:  149/BAR  z  30.03.2010; 
571/BAR z 18.10.2010; 338/BAR z 02.06.2011; 187/BAR z 16.04.2012). W związku 
z  pełnieniem  obowiązków  dyrektora  instytucji,  w  imieniu  której  podejmował 
działania związane z wynajmem pomieszczeń, dokonywał on czynności związanych 
z zarządzaniem działalnością tej instytucji, a działania te miały charakter zarobkowej 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Trzcianka. 
Bezsprzecznie spółka OSiR i jej majątek należą do zasobów komunalnych Gminy 
Trzcianka. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  wydają  się  być  spełnione  przesłanki  zakazu 



w  art.24f  ustawy.  Dodatkowo  radny  prowadzi  różnego  rodzaju  szkolenia  kadry 
pedagogicznej  jednostek  budżetowych  gminy  Trzcianka   korzystając  z  środków 
z  budżetu  gminy  co  także  spełnia  przesłankę  zakazu  cytowanej  ustawy.  Jako 
prowadzący szkolenia korzysta bezpośrednio z środków budżetu gminy uzyskując 
wynagrodzenie  za  szkolenia  kadry  pedagogicznej  korzysta  z  majątku  gminy, 
co narusza zakaz ustawowy.

 


