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1. Podmiot zgłaszający: (osoba do kontaktu)  

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska  (Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski) 

biuro@siecobywatelska.pl; 22 844 73 55  + 254 osoby podpisane w piśmie przewodnim. 

2. Oznaczenie  ustawy 

Ustawa o samorządzie gminnym 

3. Obowiązujące rozwiązanie - ze wskazaniem przepisu (jeśli  istnieje) 

Art. 24f 

1. 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. 

1a.7) Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o 

której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w 

ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 

ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6. 

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, 

skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i 

członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz 

zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem 

gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub 

powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne. 

3.(uchylony) 

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania 

mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza 

gminy, powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 

prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy też od dnia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub 

funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym. 

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa 

handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą 

sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 
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dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa 

do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru). 

6.(uchylony) 

4. Proponowane rozwiązanie 

Art. 24f 

1. 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. 

1a.7) Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o 

której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w 

ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 

ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6. 

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, 

skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i 

członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz 

zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem 

gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub 

powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne. 

2a. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, 

skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i 

członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą wykonywać pracy w 

ramach stosunku pracy oraz pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostkach 

pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 

oraz w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 

uczestniczą takie osoby.  

3.(uchylony) 

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania 

mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza 

gminy, powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 

prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy też od dnia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub 

funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym. 
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5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa 

handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą 

sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 

dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa 

do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru). 

6.(uchylony) 

5. Uzasadnienie 

Dodanie ust. 2a - zakaz wykonywania pracy. Rada gminy sprawuje funkcję kontrolną. Aby było to 

możliwe jej członkowie muszą być niezależni od organu, który kontrolują. Nie jest to możliwe, gdy 

jednocześnie pozostają w stosunku podległości służbowej. W obecnej sytuacji nie jest możliwa 

skuteczna kontrola, a zważywszy na to, że jest to jedna z dwóch podstawowych funkcji rady 

[uchwałodawcza i kontrolna], sprowadza ją do roli zbędnego ciała w gminie. Konieczne jest 

systemowe rozwiązanie problemu zależności radnych czy też stworzenia warunków dla ich 

niezależności. 

 


