
 

UCHWAŁA NR  VI/34/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
1
) w zw. z art. 383 § 1 pkt 5 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., poz. 21, Nr 112 z późn. 

zm.
2
)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się brak podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lipno 

Bogdana Chojnackiego. 

 

§ 2. Uchwałę  doręcza się Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lipno. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 

poz. 379 i poz. 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 02, poz. 22, Nr 26, poz. 134, Nr 

94, poz. 550, Nr 102, poz. 588 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz.881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281,  

z 2012 r., poz.849, poz.951, poz.1529, z 2014 r., poz. 179, poz.180, poz. 1072. 

 



W dniu 10 marca 2015 r. do Rady Gminy Lipno wpłynęło pismo od Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  znak sprawy WNK.DW.IV.4130.1.6.2015.  Z treści pisma wynika, 

że do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło pismo od osoby pragnącej zachować 

anonimowość z prośbą o przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego Rady Gminy Lipno p. Bogdana Chojnackiego, który uprawia  bez 

dokumentacji 2,5 ha ziemi należącej do Gminy Lipno. 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Lipno o rozpatrzenie 

sytuacji prawnej i faktycznej radnego i przedstawienie stanowiska w tej sprawie do dnia             

30 kwietnia 2015 roku. 

Zgodnie z art. 24f ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) „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.” Jednocześnie 

jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką działalność 

gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w 

ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi 

podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., poz. 21, Nr 112 z późn. zm.). W myśl 

art. 383 § 1 pkt 5 wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku naruszenia 

ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych 

przepisach funkcji lub działalności. 

Radny Bogdan Chojnacki został wybrany w kadencji 2014-2018 do Rady Gminy 

Lipno w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku. Dnia 01 grudnia 2014 

roku złożył ślubowanie na radnego. 

Przedmiotowa sprawa była tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 marca 

2015 roku. Radny Bogdan Chojnacki, podczas jej posiedzenia, złożył wyjaśnienia w tej 

sprawie.  Radny wyjaśnił, że jako sołtys sołectwa Chodorążek uprawiał grunty sołeckie 

położone w Chodorążku, jednak dnia 19 grudnia 2014 roku złożył oświadczenie, że z końcem 

grudnia 2014 roku rezygnuje z użytkowania gruntów sołeckich położonych w Chodorążku  - 

dz. nr 87 i 202  o łącznej powierzchni 1,69 ha. Na dowód powyższego przedstawił złożone 

oświadczenie. Powyższe potwierdza również protokół zdawczo-odbiorczy.  

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu dokumentacji, stwierdziła, że radny  

w ustawowym terminie złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności 

rolniczej z wykorzystaniem mienia Gminy Lipno, stąd brak jest podstaw do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Lipno p. Bogdana Chojnackiego. 

 


