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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz art. 383 §1 pkt 5 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., 
nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Grzyba z listy Nr 13 KWW Przyjazny 
Samorząd w okręgu wyborczym Nr 12, w związku z naruszeniem ustawowego zakazu łączenia mandatu 
radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

§ 2. Niniejszą uchwałę doręcza się niezwłocznie Krzysztofowi Grzybowi, Wojewodzie Opolskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

23 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego,
informujące o możliwości naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym w związku z pełnieniem
przez radnego Krzysztofa Grzyba zarówno funkcji radnego Rady Miejskiej, jak też członka Zarządu
Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start”. Wojewoda prosił w piśmie o udzielenie informacji, czy
radny Grzyb jest członkiem Zarządu NKS „Start” i od kiedy sprawuje tę funkcję oraz czy działalność
Klubu prowadzona jest na obiektach, będących własnością gminy. W wyniku postępowania
prowadzonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie i Burmistrza Namysłowa
ustalono, że radny Grzyb pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. piłki siatkowej Namysłowskiego Klubu
Sportowego „Start” od 8 sierpnia 2015 r. Ponadto Klub prowadzi swoją statutową działalność
z wykorzystaniem mienia gminy na dwóch obiektach sportowych, tj. na Stadionie Sportowym
w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 5 oraz w Hali Sportowej „Orzeł” w Namysłowie przy ul. Kolejowej.
W odpowiedzi na prośbę o ustosunkowanie się radnego do sprawy Krzysztof Grzyb poinformował, że
został poproszony o pomoc w stworzeniu nowej sekcji w klubie przez sympatyków siatkówki
w Namysłowie i zdecydował się wesprzeć reaktywację tej dyscypliny sportu w naszym mieście - sam jest
reprezentantem Opolszczyzny na arenie krajowej w piłce siatkowej strażaków. Jak wyjaśnił, za
działalność w klubie nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia. Działa dla dobra gminnego sportu,
poświęcając niejednokrotnie swój cenny czas, jak i własne pieniądze.

12 czerwca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęło kolejne pismo Wojewody
Opolskiego w przedmiotowej sprawie, w którym proszono o jednoznaczne wyjaśnienie, czy NKS „Start”
prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Z uzyskanych dokumentów
(oświadczenie radnego Grzyba z 18 maja br. oraz bilet na mecz zakupiony 21 maja br.) jednoznacznie
wynika, że Namysłowski Klub Sportowy „Start” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reklamy
i sprzedaży biletów na obiektach, będących własnością Gminy Namysłów. W złożonym oświadczeniu
radny stwierdził również, że złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie NKS „Start” z dniem
30 kwietnia 2016 r.

W związku z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą zarządzać działalnością
gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. W
przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w
przepisach prawa funkcji lub działalności, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu.
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