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Opinia prawna nr 0540-95/2004

w sprawie wezwania Wojewody  Opolskiego do Rady Gminy Cisek o podj�cie uchwały
stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mandatu Wójta Gminy Cisek Alojzego Parysa .

W dniu 29 pa�dziernika 2004 r. przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz
poprosił mnie o sporz�dzenie opinii prawnej na temat zawartego w pi�mie Wojewody
Opolskiego nr PN.III.-LP-0912-4-192/2004 z dnia 12 pa�dziernika 2004 r. wezwania do Rady
Gminy Cisek o podj�cie uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mandatu Wójta Gminy Cisek
Alojzego Parysa. Jednocze�nie P. Ryborz udost�pnił mi odpisy w/w pisma Wojewody
Opolskiego oraz pisma Wójta Gminy Cisek A. Parysa  z dnia 27 pa�dziernika 2004 r.
zawieraj�cego wyja�nienia do okoliczno�ci podniesionych w pi�mie Wojewody.

Czyni�c zado�� pro�bie Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek  przedstawiam
nast�puj�c� opini� prawn� :

1. Stan faktyczny sprawy odtworzony na podstawie udost�pnionych mi przez P. Ryborza
dokumentów, tj. w/w odpisów wezwania Wojewody Opolskiego i pisma z wyja�nieniami
Wójta Gminy Cisek, przedstawia si� nast�puj�co:

1) A Parys został w dniu 15 czerwca 2002 r. wybrany na członka Rady Nadzorczej
Powiatowego Banku Spółdzielczego w K�dzierzynie – Ko�lu ;w dacie tego wyboru  A.
Parys był Wójtem Gminy Cisek, któr� to funkcj� sprawuje nieprzerwanie przez kolejne
kadencje od 1 lipca 1992 r. do chwili obecnej.

2) fakt członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku oraz wysoko�� dochodów osi�ganych z
tego tytułu A. Parys ujawnił w stosowanych o�wiadczeniach maj�tkowych i zgłoszeniach,
które zobowi�zany był składa�, jako wójt gminy, stosowanie do obowi�zuj�cych
przepisów, tj. w o�wiadczeniach maj�tkowych za rok 2002 i 2003 składanych
Wojewodzie Opolskiemu oraz w zgłoszeniu do rejestru korzy�ci składanym
Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu,

3) kiedy w wyniku analizy o�wiadczenia maj�tkowego A. Parys za 2003 r. odpowiednie
słu�by Wojewody Opolskiego zakwestionowały legalno�� jego, tj. A. Parysa członkostwa
w Radzie Nadzorczej Banku, to został on na wniosek Banku wykre�lony z Krajowego
Rejestru S�dowego jako członek Rady Nadzorczej Banku i zwrócił Bankowi
równowarto�� cało�ci wynagrodzenia uzyskanego z racji członkostwa  w  Radzie
Nadzorczej.

4) w powołanym na wst�pie pi�mie nr PN.III.-LP-0912-4-192/2004 z dnia 12 pa�dziernika
2004 r. Wojewoda Opolski uznała, �e A. Parysa, b�d�c członkiem Rady Nadzorczej
Banku, naruszył wynikaj�cy z przepisu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o
ograniczeniu prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje
publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z pó�n. zm.), któr� w dalszym ci�gu b�d� nazywał
„ustawa antykorupcyjn�” zakaz ł�czenia funkcji wójta i członkostwa w radzie nadzorczej
spółdzielni innej ni� spółdzielnia mieszkaniowa; w konsekwencji tego uznania Wojewoda
Opolski wniosła do Rady Gminy Cisek o podjecie, stosownie do przepisów art. 5 ust. 1
„ustawy antykorupcyjnej” i art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o
bezpo�rednim wyborze, wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.; Nr 113, poz.984 z
pó�n. zm.), uchwały stwierdzaj�cej wyga�niecie mandatu wójta A. Parysa: w omawianym
pi�mie Wojewoda Opolski zaznaczyła, �e wedle niej dla oceny prawnej stanu faktycznego
sprawy nie ma znaczenia regulacja zawarta w przepisie art.9 „ustawy antykorupcyjnej”,
stanowi�cego m.in., �e wybór do władz spółdzielni z naruszeniem zakazów okre�lonych



w art. 4 tej�e „ustawy antykorupcyjnej” jest niewa�ny z mocy prawa i nie podlega
wpisaniu do wła�ciwego rejestru.: Wojewoda Opolski zaznacza jednocze�nie, �e w
przypadku niepodj�cia przez Rad� Gminy Cisek uchwały stwierdzaj�cej wyga�niecie
mandatu wójta w ci�gu 30 dni od dor�czenia omawianego wezwania wyda stosowne
zarz�dzenie zast�pcze na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz�dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�. zm.)

2. Odnosz�c si� do powy�szego stanu faktycznego sprawy stwierdzam, �e moim zdaniem, a
wbrew stanowisku Wojewody Opolskiego powołany wy�ej przepis art. 9 „ustawy
antykorupcyjnej” ma dla oceny tego stanu kluczowe znaczenie, co uzasadniam
nast�puj�co:

1) Ratio legis „ustawy antykorupcyjnej” polega m.in. na wprowadzeniu zakazu ł�czenia
funkcji wójta z funkcj� członka rady nadzorczej spółdzielni innej ni� spółdzielnia
mieszkaniowa,
2) „ustawa antykorypcyjna” przewiduje dwie ró�ne i moim zdaniem, niezale�ne sankcje

egzekwuj�ce powy�szy zakaz i stosuj�ce si� do dwóch ró�nych sytuacji, a mianowicie:
a) wyga�ni�cie mandatu wójta ł�cz�cego, wbrew zakazowi, funkcj� wójta i członkostwo
      w  radzie nadzorczej spółdzielni innej ni� mieszkaniowa,
b) niewa�no�� z mocy prawa i niewpisanie do wła�ciwego rejestru wyboru wójta do

rady nadzorczej innej ni� mieszkaniowa,
3) pierwsza z tych sankcji (wyga�ni�cia mandatu wójta) stosuje si� do sytuacji, gdy

okre�lona osoba, zanim obj�ła funkcj� wójta, wybrana została do rady nadzorczej
spółdzielni, a nast�pnie została wójtem i mimo to w dalszym ci�gu pozostaje
członkiem rady nadzorczej,

4) druga z omawianych sankcji  (niewa�no�ci z mocy prawa wyboru do rady nadzorczej
spółdzielni) stosuje si� do sytuacji, w której osoba pełni�ca funkcj� wójta zostaje do
takiej rady nadzorczej wybrana,

5) w stanie faktycznym sprawy zachodzi sytuacja, do której stosuje si� druga z
omówionych wy�ej sankcji, tj. niewa�no�ci z mocy prawa wyboru A. Parysa do Rady
Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w K�dzierzynie- Ko�lu, bowiem w
chwili tego wyboru A. Parys piastował funkcj� Wójta Gminy Cisek,

6) w konsekwencji nie mo�na twierdzi�, jak to czyni Wojewoda Opolski, bez popadni�cia
w oczywist� sprzeczno�� z literalnym brzmieniem przepisów art.4 pkt 3 i art.9 „
ustawy antykorupcyjnej”,�e wójt ( w konkretnym przypadku A.Parys) , którego

      wybór do rady nadzorczej spółdzielni jest na mocy przepisu art.9 „ustawy
      antykorupcyjnej” niewa�ny z mocy prawa (bo w konkretnym przypadku A. Parys
      pełnił w momencie wyboru do Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego
      funkcj� Wójta Gminy Cisek) pozostaje jednak członkiem rady nadzorczej spółdzielni,
     do której wybór jest przecie� niewa�ny z mocy prawa, i łamie tym samym zakaz
     wynikaj�cy z art.4 pkt. 3 „ustawy antykorupcyjnej’ z konsekwencj� w postaci
     wyga�ni�cia mandatu na mocy przepisów wskazanych w pkt.1 ppkt. 4 niniejszej opinii.

3. Maj�c na wzgl�dzie wykładni� stanu prawnego sprawy przedstawion� w pkt. 2 niniejszej
opinii stwierdzam, �e ewentualna uchwała Rady Gminy Cisek o wyga�ni�ciu mandatu
Wójta Gminy Cisek oraz ewentualne zarz�dzenie zast�pcze Wojewody Opolskiego
wydane w przypadku niepodj�cia tej uchwały w terminie 30 dni od daty dor�czenia
wezwania Wojewody Opolskiego do jej podj�cia b�d� niezgodne z prawem.

Opini� niniejsz� przekazuj� przekazuje  przewodnicz�cemu Rady Gminy Cisek.

K�dzierzyn-Ko�le 2004-11-02
     Radca Prawny
/-/ mgr Maciej Paj�k


