
Uchwala NR X.6S.2019 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 16 Jipca 2019 r. 

w sprawie nie stwierdzenia wygasni~cia man datu radnego. 

Na podstawie art. 383 § I pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy Ct.j. 
Dz. U. z 20 19r. , poz. 684 z pozn. zm.) w zwi'lzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 24 f ust. I ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie gminnym CLj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn. zm.) Rada 
Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje: 

§ I 
Rada Gminy Baboszewo me stwierdza wygasniycia mandatu radnego Wieslawa 
Garczewskiego w zwi'lzku z brakiem przeslanek do uznania zlamania przez radnego zakazu 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, 
o ktorym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. 0 samorz,!dzie gminnym -
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowi,!cym zal'lcznik do uchwaly. 

§ 2 
Wykonanie uchwaly powierza siy Przewodnicz,!cemu Rady Gminy. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycic z dniem podjc;cia. 



Zalqcznik do Uchwaly Nr 
X.65.2019 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 161ipca 2019 r. 

UZASADNIENIE DO UCHWALYW SPRAWIE 
nie stwierdzenia wygasnic;cia man datu radnego. 

Pismem z dnia 17 czerwca 2019r. (data wplywu do Urzt;du Gminy - 21 czerwca 2019r.) 
Nr LEX-P.40.17.20 19.PC Wojewoda Mazowiecki (Wydzial Nadzoru Prawnego) zwr6ci! sit; do 

Rady Gminy z wnioskiem 0 formalne zbadanie i rozpatrzenie przez Radt; Gminy Baboszewo, 
zgodnie z jej kompetencjami, zarzutu sformu!owanego w stosunku do Radnego 
i przedstawienie stanowiska Rady. Zgodnie z w/w pismem do Wojewody Mazowieckiego 
w dniu 4 czerwca 20 19 r. wplynt;lo pismo zawierajqce interwencjt; dotyczqCq pelnienia mandatu 

przez Radnego Wies!awa Garczewskiego. Informacje w niej zawarte dotyczq tego, ze radny 
jest Prezesem Sp6!ki Wodnej , kt6ra korzysta z mienia gminnego ("biuro tej sp6!ki miesci sit; w 

siedzibie urzt;du"), skan interwencji zostal za!qczony do pisma. Wojewoda wskazal, ze w 
przedstawionej sprawie nalezy zwr6cic uwagt; na regulacje dotyczqce zakaz6w prowadzenia 
dzia!alnosci gospodarczej zawarte w przepisie 24f ustawy 0 samorzqdzie gminnym oraz wart. 
383 § 1 pkt 5 Kodeksu wybo1'czego. 
Przewodniczqcy Rady Gminy zapoznal sit; z p1'zedmiotowym pismem w dniu 24 czerwca 20191'. 
i skierowa! je do rozpat1'zenia przez Rady Gminy na najblizszym wsp61nym posiedzeniu 
Komisji sta!ych. Na posiedzeniu Komisji Sta!ych Rady Gminy Baboszewo w dniu 28 czerwca 

2019 r. Przewodniczqcy zapozna! Radnych z tresciq ot1'zymanego pisma. Na posiedzeniu 
Komisj i obecny by! 1'adny Ga1'czewski, kt6ry by! got6w zlozyc wyjasnienia, jednoczeSnie na 
posiedzeniu obecny by! p1'awnik obslugujqcy Urzqd Gminy, tym samym Radni podj yli decyzjt; 

o zajt;ciu sit; spraWq w trakcie posiedzenia. 
Po z!ozeniu wyjasnien przez Radnego Ga1'czewskiego oraz przedstawieniu przedmiotu sprawy 
od strony prawnej przez prawnika ustalono nastypujqce kwestie. 
Radny Garczewski jest Prezesem Sp61ki Wodnej w Baboszewie i w jednym z pokoi w budynku 
Urzydu Gminy w Baboszewie mozna za!atwic sprawy dotyczqce sp6!ki wodnej. Zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa tj. art. 441 ustawy Prawo Wodne sp6!ki wodne Sq 
niepublicznymi formami o1'ganizacyjnymi, kt61'e nie dzialajq w celu osiqgniycia zysku, 
z1'zeszajq osoby fi zyczne lub prawne na zasadzie dobrowolnosci i majq na celu zaspokajanie 
wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Sp6!ki wodne, 
zapewniajqc zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich os6b w zakresie gospodarowania 
wodami, mogq podejmowac prowadzenie dzialalnosci umozliwiajqcej osiqgniycie zysku netto, 
kt6ry p1'zeznacza siy wylqcznie na cele statutowe sp6!ki wodnej. Zgodnie ze statutem Sp6!ki 
Wodnej na mocy ustawy Prawo wodne jest ona powo!ana w szczeg61nosci do wykonywania, 
utrzymywania oraz eksploatacji urzqdzen melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej 
gospodarki na zmeliorowanych gruntach. Sp61ka z1'zesza cz!onk6w czyli osoby, kt6re posiadajq 
na swoich nieruchomosciach urzqdzenia melioracyjne. Zgodnie z ustawq Prawo wodne cz!onek 
sp61ki wodnej jest obowiqzany do wnoszenia skladek czlonkowskich. Skladki cz!onkowskie 
przeznaczane Sq na utrzymanie oraz eksploatacjy urzqdzen melioracyjnych oraz prowadzenie 
racjonalnej gospodarki zmeliorowanych grunt6w. Ponadto przepisy prawa wodnego pozwalajq 

r . Sp61kom Wodnym korzystac z pomocy finansowej panstwa udzielanej w formie dotacji 



podmiotowej z budzetu panstwa przeznaczonej na dofinansowanie dzialalnosci biei:<jcej w 
zakresie reali zacj i zadan zwi~zanych z utrzymaniem wod i urz~dzen wodnych, z wylqczeniem 
zadail, na realizacjy ktorych zostala udzielona inna dotacja. Spolki wodne mogq korzystae z 
pomocy finansowej z budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego na biezqce utrzymanie 
wod i urzqdzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycj i. leSli w danym 
roku Spo!ka osiqgnie zysk netto to musi go w calosci przeznaczye na realizacjy zadail 
statutowych. Spolka Wodna nie swiadczy uslug zarobkowych a jej dzialania zwiqzane sq 
wylqcznie z utrzymaniem urzqdzen melioracyjnych we w!asciwym stanie. 
Nadzor i kontroly nad dzia!alnosciq spo!ki wodnej sprawuje w!asciwy miejscowo starosta. W 
swietIe ustawy Prawo przedsiybiorcow (art. 3) dzia!alnosciq gospodarczq jest zorganizowana 
dzia!alnose zarobkowa, wykonywana we wlasnym imieniu i w sposob ci!!g!y. 
Spo!ka Wodna nie prowadzi dzialalnosci zarobkowej i nie jest wpisana do Centralnej Ewidencji 
Dzia!alnosci Gospodarczej . 
Zeby dosz!o do zlamania zakazu okreslonego wart. 24fust. I ustawy 0 samorz!!dzie gminnym, 
ktory mowi, ze Radni nie mog!! prowadzie dzia!alnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub 
wspolnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w ktorej radny 
uzyskal mandat, a takze zarz!!dzae takq dzialalnosci!! lub bye przedstawicielem czy 
pe!nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia!alnosci , konieczne jest zaistnienie dwoch 
przes!anek jednoczesnie: prowadzenia dzia!alnosci gospodarczej i wykorzystania mienia 
gminnego. Dodatkowo nalezy zauwazye, iz ustawa 0 samorzqdzie gminnym nie zawiera 
w!asnej definicji dzialalnosci gospodarczej, dlatego tez nalezy odniese siy do definicji 
okreSlonej w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiybiorcow (Dz.U. 2018 poz. 646 
z p6Zn. zm.) gdzie w art. 3 ustawy czytamy "Dzialalnosciq gospodarcz~ jest zorganizowana 
dzialalnosc zarobkowa, wykonywana we w!asnym imieniu i w sposob ci!!g!y." Aktualne 
orzecznictwo wskazuje, iz nie mozna przyjmowac, ze kazde korzystanie przez radnego z mienia 
komunalnego stano wi naruszenie zakazu ustalonego wart. 24f ust. 1, zas przepis ten nie 
powinien bye interpretowany rozszerzaj'lco. W puwyzszym przepisie ustawodawca 
wprowadzil generalny zakaz uzywania przez radnego mienia komunalnego gminy 
w prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej bez wzglydu na jej przedmiot, rodzaj 
maj'ltku komunalnego i tytu! prawny. Klad!!c nacisk na zakaz prowadzenia dzia!alnosci 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ustawodawca chcial zapobiec 
ewentualnemu wykorzystaniu mandatu w celu u!atwienia dostypu do tego mienia (por. wyrok 
NSA z dnia 12 stycznia 2006 r. , sygn. akt: II OSK 787/05, ONSAiWSA 2006/3, poz. 86). 
Zasadniczym celem rozwiqzail antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorz!!dowych jest 
bowiem wyeliminowanie sytuacji, gdy radny, poprzez wykorzystywanie funkcji radnego, 
uzyskiwa!by nieuprawnione korzysci dla siebie lub bliskich (por. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 
2007 r. , sygn. akt: II OSK 132/07, LEX nr 341083). 
Zakres dzia!ania Spolki Wodnej nie odzwierciedla przywo!anego przepisu gdyz spolka nie 
prowadzi dzialalnosci zarobkowej, jej siedzibq zgodnie ze statutem jest Baboszewo. Spo!ka 
wszelkie zyski moze wykorzystywae wy!!!cznie na dzialalnose statutow!!. lednoczesnie Spolka 
Wodna nie ma prawa zarzqdzania pokojem, w ktorym mozna za!atwiae sprawy. W wyroku z 
dnia 25 pazdziernika 2012 r. - OSK 2357/12 czytamy: "Przepisy art. 24fu.s.g. nalezy rowniez 
widziec w aspekcie ograniczenia praw i wolnosci chronionych konstytucyjnie - nie mozna ich 
stosowac w drodze wyk!adni rozszerzaj!!cej, w kazdym nie do konca wyjasnionym przypadku, 
aby nie doprowadzie do sytuacji, kiedy radnymi byd!! mogli bye jedynie emeryci, rencisci 
i bezrobotni co stanowiloby wypaczenie ratio legis tych przepisow". 
Analiza ca!osci zebranego w rozpatrywanej sprawie materialu dowodowego nie daje podstaw 
do stwierdzenia, jakoby Spo!ka Wodna w Baboszewie prowadzi!a dzialalnose gospodarcz~ 
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Gminna Spolka Wodna w Baboszewie, byd~c 
organizacjq pozytku publicznego, okreslila w statucie precyzyjnie swe cele i nie realizuje ich z 
wykorzystaniem mienia komunalnego, 0 ktorym mowa w art. 43 ustawy 0 samorzqdzie 



gminnym. Dzialalnosc sp61ki wodnej nie nosi przy tym charakteru dzialalnosci zarobkowej 
i trudno jest w og61e przypisac jej miano przedsic;biorcy prowadz,!cego dzialalnosc 
gospodarcz'!. Z przedstawionych Radzie Gminy dokument6w i wyjasnien nie wynika r6wniez, 
aby Zarz'!d Sp61ki Wodnej w Baboszewie zawieral jakiekolwiek umowy, kt6rych przedmiotem 
byloby mienie Gminy Baboszewo. W przedlozonym Statucie Sp61ki Wodnej Baboszewie 
zawarto jedynie zapis, iz siedzib,! sp61ki jest Baboszewo. Weryfikacja precyzyjnosci zapisu 
tego paragrafu wykracza poza kompetencje Rady Gminy. 

W zwi,!zku z powyzszym, na posiedzeniu Komisji Stalych w dniu 28 czerwca 2019 r., Rada 
stwierdzila, iz radny nie dopuscil siC; naruszenia art.24f ust.! ustawy 0 samorz,!dzie gminnym. 

Tym samym Radni zdecydowali 0 podjc;ciu uchwaly 0 nie stwierdzeniu wygasnic;cia mandatu 
radnego Wieslawa Garczewskiego. 

\ flY 


