Katowice, dnia 14 października 2015 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.367.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 81/XII/15 Rady Gminy Poczesna z 8 września 2015r. w sprawie niewyrażenia zgody
na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, jako sprzecznej z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym.
uzasadnienie
Na sesji w dniu 8 września 2015r. Rada Gminy Poczesna podjęła uchwałę Nr 81/XII/15 w sprawie
niewyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. Zgodnie z treścią § 1 uchwały rada nie
wyraziła zgody na rozwiązanie przez ISD Huta Częstochowa umowy o pracę z radnym Wojciechem
Opiłką. Podstawę prawną do podjęcia uchwały w przedmiotowej materii stanowi art. 25 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym, stosownie do którego rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez
radnego mandatu.
Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w uzasadnieniu do wyroku
z 20 marca 2014r. (sygn. akt III SA/Gd 55/14, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl) ani art. 25 ust. 2 ani
żaden inny przepis ustawy o samorządzie gminnym nie określają warunków czy kryteriów, jakimi miałaby
się kierować rada gminy przy podejmowaniu uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy
radnego lub jej odmowy. Motywy zajętego stanowiska rady muszą natomiast wynikać z treści
uzasadnienia uchwały. Formalnie obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały nie został przez
ustawodawcę wprost ustanowiony, ale można go wyprowadzić w drodze wykładni systemowej
i celowościowej. Na podobnym stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z 8 czerwca 2006r. (sygn. akt II OSK 410/06, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdzając,
że uchwała rady gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, o której
mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, powinna zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu
do tego orzeczenia NSA stwierdził również, że działanie organu władzy publicznej, mieszczące się w jego
prawem określonych kompetencjach, ale noszące znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli
i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne z prawem. Obowiązek działania na podstawie prawa,
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w połączeniu z zasadą zaufania, stwarza po stronie organów władzy publicznej obowiązek uzasadniania
jej rozstrzygnięć. Obowiązek taki jest zaliczany do standardów demokratycznego państwa prawnego.
Obowiązek uzasadniania uchwał rady gminy jest też elementem zasady jawności działania władzy
publicznej.
Podkreślić jednak należy, że sam fakt sporządzenia uzasadnienia do uchwały w przedmiocie
odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie jest jeszcze wystarczający do
uznania, że uchwała taka jest zgodna z prawem. Uzasadnienie to powinno bowiem, zdaniem organu
nadzoru, wskazywać jednoznacznie na fakt, że rada przeanalizowała przyczyny, jakie stoją u podstaw
zwrócenia się przez pracodawcę o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z zatrudnianym przez niego
radnym rady gminy. Jak bowiem zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
w przywołanym już uzasadnieniu do wyroku z 20 marca 2014r. motywy pracodawcy, zamierzającego
rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane przez radę gminy, ponieważ od tych ustaleń
zależy, czy organ gminy zobowiązany będzie odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym (zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi wyrażenia
zgody z innego powodu kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. Uchwały w ww. przedmiocie
nie można więc podjąć w sposób arbitralny, abstrahując od motywów podanych przez pracodawcę.
Z uzasadnienia do przedmiotowej uchwały wynika, że powody dla których pracodawca zwrócił
się z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Opiłką były badane przez Radę Gminy
Poczesna. Uzasadnienie wskazuje bowiem, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja
Zakładowej Służby Ratowniczej w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w Hucie oraz brak możliwości
zatrudnienia randnego na innym stanowisku pracy.
Podkreślić należy jednak, że Rada w żaden sposób nie uwzglęniła przywołanych powodów
rozwiazania stosunku pracy z radnym w podjętym przez siebie rozstrzygnięciu. W uzasadnieniu
zawartym w załączniku do przedmiotowej uchwały, Rada ograniczyła się bowiem jedynie do
stwierdzenia, że Huta Częstochowa będąc dużym zakładem pracy, winna zapewnić zatrudnienie
Wojciechowi Opiłka mając na względzie jego wieloletnią pracę na rzecz tego zakładu, dyspozycyjność,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Poczesna nie dokonała
zatem właściwej oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, bowiem argumenty
pracodawcy nie zostały obiektywnie rozważone, a decyzja Rady stanowi jedynie subiektywną ochronę
interesu radnego, do którego to działania Rada nie jest uprawniona.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne
i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Rada Gminy Poczesna
2. aa.
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