
  
Uchwała Nr LIII/353/13

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 października 2013 r.

w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewody  Wielkopolskiego,  na  uchwałę  
Nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 27 czerwca 2013 r.  
w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Pana  Grzegorza 
Alojzego Bogacza, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Na podstawie  art.  18 ust.  2  punkt  15 ustawy o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 
30  sierpnia  2002  r.  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  Przekazuje  się  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  
w Poznaniu skargę  Wojewody Wielkopolskiego z  8 października 2013 r.  na 
Uchwałę Nr XLVIII/322/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Alojzego 
Bogacza wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia.



Załącznik
do uchwały Nr LIII/353/13
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 października 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu

ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań

Odpowiedź na skargę Wojewody Wielkopolskiego z 8 października 2013 r. 
KN-I.0552.22.2013.8 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

Rada  Miejska  Trzcianki  wnosi  o  oddalenie  skargi  Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 8 października 2013 r. na uchwałę Nr XLVIII/322/13 
Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Alojzego Bogacza.

Uzasadnienie

Rada Miejska na sesji w dniu 29 października 2013 r.  zapoznała się ze 
skierowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w  dniu 8 października 2013 r. 
skargą  na   uchwałę  Nr  XLVIII/322/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
27 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana 
Grzegorza Alojzego Bogacza

Po wnikliwej analizie Rada Miejska Trzcianki uznaje, iż uchwała została 
podjęta zasadnie i dlatego koniecznym jest złożenie wniosku o oddalenie skargi.

Nieprawdą  jest,  że  uchwała  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Alojzego Bogacza 
nie zawierała uzasadnienia. W materiałach na sesję 27 czerwca 2013 r. radni 
otrzymali  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  dlatego  też  znali  treść 



uzasadnienia.  Jedynie  Wojewoda  nie  miał  wglądu,  w  chwili  przekazania 
uchwały,  do  tego  uzasadnienia,  co  zostało  później  uzupełnione,  bo  tak 
przesyłana jest większość podjętych uchwał.

Przedmiotowa  uchwała  została  podjęta  wskutek  powzięcia  przez  Radę 
Miejską Trzcianki potwierdzonych, zresztą przez samego radnego, informacji  
o  wynajmowaniu  w  imieniu  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Pile  sal 
konferencyjnych OSiR w Trzciance na potrzeby szkoleń prowadzonych przez to 
Centrum. Prawdą jest, że uznano, że pan Grzegorz Alojzy Bogacz, jako dyrektor 
tej  placówki,  zarządza  działalnością  jednostki,  która  prowadziła  działalność 
gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy Trzcianka. 

Nadto  powzięto  wiadomości,  że  sam  radny  Grzegorz  Alojzy  Bogacz 
prowadził w trakcie tych szkoleń działalność z wykorzystaniem mienia gminy, 
co  powodowało  naruszenie  dyspozycji  art.  24f  ust.1  ustawy  o  samorządzie 
gminnym w sposób bezpośredni.

Wojewoda  Wielkopolski  posiadał  pełną  wiedzę  o  okolicznościach 
stanowiących podstawę podjęcia uchwały i nie dopatrzył się żadnych uchybień 
formalno-prawnych  i  w  trybie  art.  90  ustawy  o  samorządzie  gminnym  nie 
stwierdził  nieważności  uchwały Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia  27 czerwca 
2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza 
Alojzego Bogacza.

Dlatego  niezrozumiałym  jest  fakt,  że  w  tym  samym  stanie  wiedzy  
o  niniejszej  sprawie  Wojewoda  skierował  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego  z  wnioskiem  o  stwierdzenia  nieważności  podjętej  przez 
Radę  Miejską  Trzcianki  w  dniu  27  czerwca  2013  r.  uchwały  w  sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Alojzego Bogacza.

Rada zasięgnęła wyjaśnień prawnych w niezależnej od tutejszego Urzędu 
Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Karwackiego w Pile, która to Kancelaria 
specjalizuje się w problematyce samorządowej i uzyskała stamtąd wyjaśnienie, 
że  w  konkretnym  stanie  faktycznym,  gdzie  bezsprzecznie  Grzegorz  Alojzy 
Bogacz  będąc  dyrektorem,  czyli  osobą  zarządzająca  działalnością  jednostki, 
która prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, na 
podstawie umów cywilnoprawnych - umów o dzieło, wynajmował salę Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Trzciance, czym naruszył określony w art. 24f ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zakaz. Przepis ten stanowi, że 
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 przypadku naruszenia tego zakazu następuje skutek w postaci wygaśnięcia 
mandatu.

W podobnej sprawie (wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 II 
OSK 2818/12)  Naczelny  Sąd  Administracyjny  stwierdził,  że  radny  zaraz  po 
wyborze,  powinien  zrezygnować  z  funkcji  członka  zarządu  klubu,  który 
prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, podobnie w 
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 
2011 r. (II OSK 140/11)  wskazano, że także jednorazowe działanie polegające 
na wykorzystaniu mienia  gminy przy prowadzeniu działalności  gospodarczej, 
nawet jeżeli to konkretne działanie nie prowadzi bezpośrednio do zysku musi 
skutkować  wygaśnięciem mandatu  radnego.  Przepis  art.  24f  ust.  1  u.s.g.  nie 
pozostawia  luzu  decyzyjnego  w  tym  zakresie  i  organ  nie  może  uzależniać 
decyzji o wygaśnięciu mandatu radnego od stopnia przewinienia.

Rada podejmując uchwałę nie opierała się,  jak sugeruje Wojewoda, na 
przyjęciu a  priori,  że  jednostka  oświatowa,  jaką  jest  Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile nie prowadzi działalności gospodarczej. Rada opierała się na 
wiedzy  o  istotnym  dla  sprawy  fakcie,  że  na  mieniu  gminy  jednostka  ta 
prowadziła  działalność  na  własny  rachunek,  w  celach  zarobkowych,  a  więc 
działalność gospodarczą, a nie oświatową.

Rada  podjęła  decyzję  na  podstawie  wszechstronnej  analizy  całego 
materiału  dowodowego  i  na  podstawie  swojej  najlepszej  wiedzy,  która 
jednoznacznie  wskazała,  iż  okoliczności  stanowiące  podstawę  wygaśnięcia 
mandatu  radnego  Grzegorza  Alojzego  Bogacza  w  sposób  bezsprzeczny 
nastąpiły.

 


