
UCHWAŁA NR XXXI/207/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 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.  

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. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie 

 
 

Andrzej Jóźwiak 
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Uzasadnienie

Pismem z 4 stycznia 2021 r. znak P-1.4130.1.2021.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.

Zgodnie z art. 24f ust. 1a 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.

Andrzej Nożykowski objął mandat dnia 17 lipca 2020 r. i termin określony w cyt. przepisie upływał dnia
17 października 2020 r.

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że na dzień 17 października 2020 r. Pan Andrzej
Nożykowski był Prezesem Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjnej "JEDNOŚĆ" w Mścicach (KRS 0000189815).

Na podstawie informacji uzyskanej od tej Spółdzielni ustalono, że na dzień 17 października 2020 r.
Spółdzielnia ta nie zarządzała żadną wspólnotą mieszkaniową, w skład której wchodzą lokale mieszkalne
będące własnością Gminy Będzino. Z informacji Spółdzielni wynika jednoznacznie, że Spółdzielnia nie miała
zawartych umów o zarządzanie ani na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali, ani na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ze
wspólnotami mieszkaniowymi, których członkiem jest Gmina Będzino.

W konsekwencji należało uznać, że wykonywanie przez radnego Andrzeja Nożykowskiego funkcji Prezesa
Zarządu ww. Spółdzielni nie prowadzi do naruszenia zakazów określonych art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym.
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