Katowice, 30 listopada 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.630.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 237/XXXVII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w całości, jako niezgodnej
z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta i Gminy Szczekociny odmówiła wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta i Gminy Szczekociny, Panem Grzegorzem Wyrwałem
zatrudnionym w CMC Poland Sp. z o.o.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, którym objęto
szczególną ochroną prawną stosunek pracy radnego. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem rozwiązanie
z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.
Analiza przepisu art. 25 ust. 2 ustawy prowadzi do sformułowania poglądu, że o ile rada gminy
obligatoryjnie odmawia wyrażenia takiej zgody, w przypadku, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy
z radnym są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu, to w pozostałych sytuacjach wyrażenie
zgody przez radę pozostawione jest jej swobodnemu uznaniu. Swoboda decyzyjna rady nie oznacza
jednak zupełnej dowolności w tym zakresie. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego przyjętym w wyroku z dnia 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1074/2010, iż
wprawdzie obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały nie został przez ustawodawcę wprost
ustanowiony, jednakże można go wyprowadzić w drodze wykładni celowościowej. W demokratycznym
państwie prawa nie istnieje kategoria „swobodnego uznania” administracji, każde rozstrzygnięcie
organów administracji publicznej powinno być oparte na konkretnej podstawie prawnej oraz zostać
wydane po rozważeniu całego materiału dowodowego w danej sprawie. Podzielić trzeba pogląd NSA OZ
w Krakowie z 6 maja 2003 r. II SA/Kr 363/2003, zgodnie z którym „kompetencja rady gminy do odmowy
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji, tj. wadliwa
byłaby taka uchwała, której motywy byłyby nie do pogodzenia z zasadami porządku prawnego, która
nie miałaby oparcia w stanie faktycznym, w jakim wypowiedzenie zostało dokonane”. Zgodnie z kolei
z zasadą związania organów administracyjnych prawem, wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP organy
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administracji publicznej powinny uzasadniać każde rozstrzygnięcie poprzez odwołanie się do prawa,
w tym również rozstrzygnięcia uznaniowe, które nie powinny być arbitralne. Uzasadnienie aktu, jakim
jest uchwała pozwala na zweryfikowanie jej prawidłowości. Nawet bowiem w sytuacji, gdy rada nie jest
zobowiązana do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, możliwy jest zarzut, że jej
uchwała odmawiająca takiej zgody stanowi nadużycie prawa i przez to narusza chociażby art. 8 kodeksu
pracy (A. Dral, Szczególna ochrona stosunku pracy radnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1992/7).
Należy również zauważyć, iż stanowisko analogiczne do przedstawionego powyżej wyraził
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt II OSK 194/06, CBOSA), jak
również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrokach z dnia 20 kwietnia 2006 r., (sygn.
akt III SA/GL 98/06, CBOSA) i z dnia 26 czerwca 2009 r. (sygn. akt IV SA/GI 95/2009, CBOSA) oraz
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 510/07,
CBOSA).
Uzasadnienie do kwestionowanej przez organ nadzoru uchwały zawiera wzmiankę o pismie CMC
Poland Sp. zo.o. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym na podstawie
art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Mając powyższe na uwadze, pismem Nr NPII.4130.150.49.2017 z dnia
16 listopada 2017 r. na podstawie art. 88 ustawy, organ nadzoru wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny o przesłanie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która miała
miejsce w dniu 24 października 2017 r., w części dotyczącej odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Organ nadzoru wniósł również o przesłanie
pisma CMC Poland Sp. z o.o. z dnia 21 września 2017 r. zawierającego wniosek o wyrażenie przez Radę
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Grzegorzem Wyrwałem, oraz wszelkiej innej
dokumentacji w sprawie, będącej w posiadaniu Miasta i Gminy, służącej za podstawę do podjęcia
powyższej uchwały.
W odpowiedzi na wezwanie, Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Szczekociny pismem Nr
OR.0711.10.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. przekazał kserokopie wszystkich dokumentów, mogących
mieć znaczenie w sprawie.
Wskazać należy, iż z przedłożonego wyciągu z przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy
Szczekociny wynika, że Przewodniczacy Rady zapoznał radnych z treścią uchwały.
Uchwałę podjeto większością głosów, przy 13 głosach "za", braku głosów przeciwnych
i wstrzymujacych się. W czasie głosowania obecnych było 14 radnych. Z treści protokołu nie wynika
natomiast by uchwała była przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji radnych.
W ocenie organu nadzoru uchwała 237/XXXVII/2017 została pozbawiona istotnego elementu
jakim jest uzasadnienie uchwały, które zawierałoby odniesienie się do faktycznych powodów, dla których
pracodawca powziął zamiar rozwiązania stosunku pracy z radnym. Z uchwały, jak również z dołączonego
do niej uzasadnienia nie wynika, z jakich powodów Rada Miasta i Gminy Szczekociny odmówiła zgody
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na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Uchwała w swej treści zawiera jedynie oświadczenie Rady
odmawiające możliwości dokonania przez pracodawcę czynności prawnej, uzasadnienie zaś zawiera
tylko stanowisko, że „(…) we wniosku CMC Poland Sp. z o.o. (…) nie odniesiono się do sposobu
wykonywania przez radnego obowiązków pracowniczych, ani nie wskazano, że podstawą rozwiązania
umowy o pracę są zdarzenia zwiazane z wykonywaniem przez Pana Grzegorza Wyrwała mandatu
radnego Rady Miasta i Gminy Szczekociny".
Z treści protokołu nie wynika również, czym naprawdę kierowała się Rada przy podjęciu uchwały,
chociaż niewątpliwie znane jej były faktyczne powody zamiaru rozwiązania stosunku pracy z radnym,
gdyż zostały one wymienione w piśmie CMC Poland Sp. z o.o. Podstawą rozwiązania umowy o pracę był
art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy tj. wyczerpanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego
przez pierwsze 3 miesiące i dalsza niezdolności do pracy. Tak więc faktycznym powodem, dla którego
Pracodawca zamierzał rozwiazać umowę o pracę bez wypowiedzenia Panu radnemu Grzegorzowi
Wyrwałowi, była

niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż okresy wskazane

w art. 53 § 1 Kodeksu pracy. Przyczyną, dla której Pracodawca zamierzał rozwiazać umowę o pracę Panu
radnemu Wyrwałowi nie była natomiast negatywna ocena wykonywanej przez radnego pracy. Poza
sporem pozostaje również, że pracodawca nie zamierzał rozwiązać stosunku pracy z radnym Grzegorzem
Wyrwałem z przyczyn, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 2 zdanie drugie ustawy o samorządzie
gminnym, który stanowi, że „rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli
podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.
W tym miejscu podkreślenia wymaga stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne,
stwierdzające iż: "Motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być
badane przez radę gminy, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (zdarzenia związane z wykonywaniem przez
radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu kierując się okolicznościami konkretnego przypadku.
(...) Nie można więc podjąć uchwały w sposób arbitralny, abstrahując od motywów podanych przez
pracodawcę" (wyrok NSA z dnia 15.12.2005 r., II OSK 1124/05, wyrok NSA z dnia 28.05.2015 r., II
OSK 890/15, CBOSA).
Organ nadzoru nie przesądza o tym, czy przyczyny podane przez pracodawcę w piśmie z dnia
21 września 2017 roku mogły stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy radnego Grzegorza
Wyrwała bez wypowiedzenia. Istotne naruszenie prawa, które w przekonaniu organu nadzoru miało
miejsce w przy podejmowaniu uchwały polegało na tym, że Rada Miasta i Gminy Szczekociny odmówiła
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym bez jakiejkolwiek analizy okoliczności tego
konkretnego przypadku, czyli w sposób władczy i arbitralny. Brak jakiejkolwiek wzmianki, odnoszącej
się do rzeczywistych przyczyn zamiaru rozwiązania stosunku pracy z radnym Grzegorzem Wyrwałem
w pisemnym uzasadnieniu do uchwały, jak i w protokole z głosowania nad uchwałą są tego najlepszym
dowodem.
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Konkludując, w ocenie organu nadzoru brak odniesienia się przez Radę do motywów pracodawcy,
zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, wskazują na podjęcie przedmiotowej uchwały
w sposób

władczy

i arbitralny,

tj.

z naruszeniem

art. 7 Konstytucji

RP

i art. 25 ust. 2 ustawy

o samorządzie gminnym. Okoliczność, że kwestionowana uchwała posiada formalne pisemne
uzasadnienie, w przekonaniu organu nadzoru nie oznacza, że może ono zostać za takowe uznane.
Ewidentny brak odniesienia się Rady Miasta i Gminy Szczekociny do rzeczywistych przyczyn zamiaru
rozwiazania umowy o pracę radnemu G. Wyrwałowi powoduje, że uzasadnienie nabiera cech
„uzasadnienia

pozornego”,

które

zostało

sporządzone

jedynie

dla

spełnienia,

wynikających

z orzecznictwa sądów administracyjnych wymogów formalnych. Jednocześnie wskazać należy wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 lutego 2010r. (sygn. akt II Sa/OI 6/10,
CBOSA), w którym przyjęte zostało stanowisko, iż: „uchwała rady gminy w przedmiocie wyrażenia
zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym powinna zawierać uzasadnienie, z którego wynikałoby czym kierowali
się radni podczas głosowania nad uchwałą, czy zostały należycie rozważone wszystkie okoliczności
sprawy, a przesłanki przedstawione przez pracodawcę w złożonym wniosku były brane pod uwagę przy
podejmowaniu uchwały”.
Tym samym uchwałę Nr 237/XXXVII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia
24 października 2017 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni
stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Rada Miasta i Gminy Szczekociny
2. a/a.
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