
                                        DRUK nr 8/XIV 
 

UCHWAŁA NR ....................... 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 października 2015 r. 

 
w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 
Na podstawie art. 383 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 
889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529; z 2014 r., poz. 
179, poz. 180, poz. 1072; z 2015 r., poz. 1043, poz. 1044 i art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 
379,  poz. 1072) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miejska uznaje, że brak jest podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Pana Zenona Trzepacza. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do poinformowania 

Wojewody Zachodniopomorskiego o stanowisku Rady Miejskiej poprzez przesłanie kopii 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      PRZEWODNICZĄCA RADY 

       Elżbieta Kasprzyk 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 28 września 2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się do Rady 

Miejskiej w Gryfinie z pismem o zbadanie okoliczności odnoszących się do radnego Rady 

Miejskiej Pana Zenona Trzepacza, związanych z ewentualnym naruszeniem zakazu łączenia 

mandatu radnego z wykonywaniem określonych w ustawie o samorządzie gminnym funkcji 

i działalności. 

Art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 

r., poz. 645 z późn. zm.) 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. Wojewoda 

Zachodniopomorski w piśmie adresowanym do Rady Miejskiej powołał się na informację 

o pełnieniu przez radnego Zenona Trzepacza funkcji członka zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Radziszewie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Razem w Daleszewie, 

jako stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy 

Gryfino.  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 14 października 

2015 r. zapoznała się ze sprawą, z wyjaśnieniem złożonym przez radnego Zenona 

Trzepacza oraz z kopiami dokumentów, przekazanymi przez Przewodniczącą wraz 

z wnioskiem skierowanym do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy. 

Rada Miejska stwierdza, że w przypadku radnego Zenona Trzepacza nie zachodzą 

przesłanki związane z połączeniem mandatu radnego jednocześnie z pełnieniem funkcji 

członka zarządu stowarzyszenia, prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem 

mienia komunalnego. Jak wynika z kopii dokumentów, będących w dyspozycji Rady, radny 

Zenon Trzepacz złożył w ustawowym terminie stosowne rezygnacje z pełnionych 

w stowarzyszeniach funkcji, tj. funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

OSP RP w Gryfinie i wiceprezesa OSP w Radziszewie, a także z funkcji Prezesa 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem”. 

Z uwagi na powyższe okoliczności Rada Miejska w Gryfinie nie znajduje podstaw 

do stwierdzenia wobec radnego Zenona Trzepacza wygaśnięcia mandatu radnego w trybie 

art. 383 ustawy Kodeks wyborczy.  

       

 
 


