
Uchwała Nr XXXIX/289/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868)  Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania grupy radnych do usunięcia naruszenia prawa  

z dnia 5 stycznia 2018 r. w uchwale Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXXV/245/2017  

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie 

nieuwzględnienia wezwania, o którym mowa w § 1. Stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady  

                                                                                        Powiatu Namysłowskiego  

  Piotr Lechowicz       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XXXIX/289/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

             

UZASADNIENIE 

 

 Pismem z dnia 5 stycznia 2018 r. (doręczonym w dniu 16 stycznia 2018 r.) grupa 

radnych Rady Powiatu Namysłowskiego wezwała Radę Powiatu do usunięcia naruszenia 

prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXXV/245/2017  

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego. 

 Wicestarosta Namysłowskie Pan Konrad Gęsiarz z momencie wyboru na pełnioną 

funkcję pełnił obowiązki radnego Rady Miejskiej w Namysłowie. Uchwałą Nr 724/VII/17  

z dnia 26 października 2017 r. Rada Miejska w Namysłowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu 

radnego Pana Konrada Gęsiarza z powodu wyboru na funkcję Wicestarosty. Uchwała ta 

została zaskarżona przez Pana Konrada Gęsiarza do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.   

 W związku z powyższym grupa radnych w wezwaniu podniosła, iż do czasu 

uprawomocnienia się wyroku WSA oddalającego skargę Pan Konrad Gęsiarz dalej pełni 

funkcję radnego Rady Miejskiej w Namysłowie, której nie można łączyć z funkcją 

Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 

 Zgodnie jednak z postanowieniem WSA w Opolu z dnia 15 stycznia 2018 r. sygn. akt 

II SA/Op 621/17 Sąd odrzucił z przyczyn formalnych wniesioną skargę. W związku  

z powyższym uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2016 r. 

pozostaje w mocy. A co za tym idzie skoro skarga została odrzucona, a nie oddalona czyni 

dalsze procedowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe.  

 Ponadto wbrew twierdzeniom grupy radnych, Rada Powiatu stoi na stanowisku, 

iż zrzeczenie się mandatu radnego przed wyborem na funkcję Wicestarosty przez radnego 

gminy nie jest konieczne.  

 Wobec tego, że mandat radnego wygasa w przypadkach określonych ustawą, uchwale 

rady stwierdzającej wygaśnięcie mandatu przypisuje się charakter aktu deklaratoryjnego (tak 

orzecznictwo sądowe, np.: uchwała NSA z dnia 23 października 2000 r., OPS 13/00, ONSA 

2001, nr 2, poz. 50; wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2005 r., OSK 1417/04, LEX nr 169440; 

wyrok NSA z 28 maja 2008 r., II OSK 334/08, LEX nr 507896). 

 Wobec powyższego Rada Powiatu odmawia uwzględnienia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. 

   

                                               Przewodniczący Rady  

                                                           Powiatu Namysłowskiego  

                                               Piotr Lechowicz     

https://sip.lex.pl/#/document/520138685?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520263136?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520601592?cm=DOCUMENT

