
UCHWAŁA NR L/303/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W wykonaniu wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 stycznia 2022 r. znak P-
1.4130.35.2022.K wyraża się stanowisko, że Pan Andrzej Nożykowski jako radny Rady Gminy w Będzinie 
nie naruszył zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Pismem z 28 stycznia 2022 r. znak P-1.4130.35.2022.K Wojewoda Zachodniopomorski zobowiązał Radę do 
przedstawienia - wyrażonego w formie uchwały - stanowiska Rady Gminy w Będzinie w sprawie ewentualnego 
naruszania przez Pana Andrzeja Nożykowskiego Przewodniczącego Rady Gminy w  Będzinie zakazu 
przewidzianego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przywołują nowe pismo Wójta Gminy 
Będzino z dnia 27 grudnia 2021 r. znak W.005.76.2021.MJ. 

W ocenie Rady przedstawione przez Wójta argumenty, a w szczególności podpisanie przez Spółdzielnię 
Eksploatacyjną "JEDNOŚĆ" w Mścicach, której członkiem zarządu jest Andrzej Nożykowski umów 
o świadczenie usług z 18 września 2020 r. nie są żadną nową okolicznością, która uzasadniałby zmianę 
stanowiska Rady wyrażonego uchwałą NR XXXI/207/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego, skoro Rada analizowała już 
w 2021 r. fakt i znaczenie ww. umów o świadczenie usług. 

Zgodnie z art. 24f ust. 1a usg jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu zarządzał 
działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Będzino, jest obowiązany do 
zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Skoro 
Andrzej Nożykowski objął mandat dnia 17 lipca 2020 r. i termin określony w cyt. przepisie upływał dnia 17 
października 2020 r. to rozwiązanie przez Spółdzielnię umów o zarządzanie przez Spółdzielnię wspólnotami 
mieszkaniowymi, których członkiem jest Gmina Będzino to należało uznać, że radny A. Nożykowski 
nie naruszył prawa i wykonał ciążący na nim obowiązek. Bezsporne jest, że zarządcą wspólnot nie jest 
Spółdzielnia, a osoba trzecia a Spółdzielnia świadczy określone usługi techniczne na rzecz Wspólnot, do czego 
jest uprawniona statutowo. 

Informujemy, że zarzut dotyczący dokonywania wpłat z tytułu czynszu  na rachunek bankowy Spółdzielni 
jest nieprawdziwy. Wszystkie opłaty są przekazywane na odrębne rachunki bankowe każdej wspólnoty. 
Nadmieniamy również, że umowy najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Będzino są 
sporządzane przez Gminę jako właściciela lokalu. Prawidłowe sporządzenie tych umów powinno być 
zweryfikowanie przez osobę sporządzającą lub podpisującą taką umowę. 

Skoro na podstawie dołączonych dokumentów i wyjaśnień nie uległy zmianie ustalenia, że na dzień 
17 października 2020 r. Spółdzielnia, w której zarządzie jest radny A. Nożykowski, nie zarządzała w trybie 
art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali oraz w trybie art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
żadną wspólnotą mieszkaniową, w skład której wchodzą lokale mieszkalne będące własnością Gminy Będzino 
to bezzasadny jest zarzut Wójta o naruszeniu przez A. Nożykowskiego art. 24f ust. 1a usg. 

W ocenia Rady przepis art. 24f ust. 1a usg nie zakazuje radnemu bycia członkiem Zarządu Spółdzielni, którą 
świadczy usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest gmina, w której członek zarządu 
wykonuje mandat radnego. Skoro czynności władcze, decyzyjne podejmują samodzielnie zarządy wspólnot 
mieszkaniowych, których gmina jest członkiem, a Spółdzielnia świadczy usługi techniczne, księgowe, 
administracyjne to nie można uznać za uzasadniony zarzut Wójta, że radny A. Nożykowski zarządza 
działalnością gospodarczą Spółdzielni z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny ten 
uzyskał mandat. 
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