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WNIOSEK
o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej

W imieniu Fundacji Wolności, wnoszę o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej – pani Anny 

Ryfki, w związku z naruszeniem zakazu wymienionego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym .

Uzasadnienie

Radna Anna Ryfka zarządza działalnością Venidero Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (nr 

KRS 0000308394). Spółka ta prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego 

gminy Lublin. Spółka zawarła umowę dot. świadczeń promocyjno-reklamowych za wynagrodzeniem, z 

podmiotem MKS Lublin Spółka Akcyjna (nr KRS 0000311899). MKS Lublin jest zaś spółką z 

większościowym udziałem miasta Lublin.

Mieniem komunalnym jest nie tylko własność i inne prawa majątkowe należąca do gminy Lublin, 

ale także mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Prowadzenie świadczeń 

promocyjno-reklamowych na rzecz Venidero przez MKS Lublin było prowadzeniem działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W szeroko pojętym orzecznictwie sądowym 

wskazuje się, że nie ma znaczenia, czy taka współpraca odbywa się odpłatnie czy nieodpłatnie, czy realnie 

przynosi zyski. W wyroku II SA/Po 927/21 wskazano: „Art. 24f ust. 1 u.s.g. ma charakter antykorupcyjny, w

takim znaczeniu, że ogranicza aktywność radnego. Radny ma nie tylko nie realizować swoich prywatnych 

celów dzięki posiadanej władzy bądź powiązaniu z władzą, ale w ogóle nie może on wikłać się w 

jakiekolwiek zależności, które mogą stworzyć - choćby mylnie-wrażenie, że działa on we własnym interesie.

[..] Art. 24f ust. 1 u.s.g. zapobiega także sytuacjom, w których to radni mogliby ulec pokusie wchodzenia w 

korzystne dla nich stosunki z gminą bądź jej jednostkami, a przez to na następstwie mogliby być 

szantażowani czy chociażby uzależniani ekonomicznie od podmiotów zarządzających.”.

Zgodnie z art. 383 § 2 Kodeksu Wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego z ww. przyczyn, 

stwierdza Rada Miasta, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. Termin ten należy liczyć od dnia naszej sygnalizacji. W załączeniu odpowiedź udzielona przez 

spółkę MKS Lublin wskazująca na zawarcie ww. umowy.

W tej sytuacji wniosek niniejszy jest uzasadniony a wygaszenie mandatu konieczne.


