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Rada Gminy Sochocin
UI. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

Rozstrzygnittcie nadzo rcze

Dzialajqc na podstawie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

0

samorzqdzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645)

stwierdzam niewa:inosc

Uchwaly Nr XXVIIl99/20 13 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie

wyratenia zgody na zmian? warunk6w pracy i placy z radnym.

Uzasadnienie

Przedmiotowq Uchwalq Rada Gminy odm6wila wyraz.enia zgody na zmlany warunk6w
pracy i placy radnemu Rady Gminy Sochocin przez pracodawcy, tj. Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spokcznej w Sochocinie.
Uchwala wplynyla do organu nadzoru w dniu 21 listopada 20 13r.
lako podstawy prawnq Uchwaly wskazano art. 25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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samorzqdzie gminnym stanowiqcy, ze "Ro2Yl'iqzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej

zgody rady gminy, kt6rejjest czlonkiem. Rada Gminy odm6wi zgody na rozwiqzanie stosunku pracy

z radnym, jeteli podstawq rozwiqzania tego stosunku sq zdarzenia zwiqzane z wykonywaniem przez
radnego mandatu".

Przyjrnuje siy, iz w swietle tego prZeplSU, wyrazenie zgody na rozWl<j.Zame Z radnym
stosunku pracy lub odrnowa jest pozostawiona uznaniu rady grniny z wyj<j.tkiem jednak sytuacji,
gdy dojdzie do ona do przekonania, ze podstaw<j. rozwi<j.Zania tego stosunku s<j. zdarzenia zwi<j.zane z
wykonywaniern przez radnego rnandatu. W takiej sytuacji rada zobowi<j.zana jest odm6wi6
wyrazenia zgody. Na podstawie art. 42§ 1 kp, przepis ten ma zastosowanie odpowiednio takZe do
wypowiedzenia zrnieniaj<j.cego radnemu warunki pracy lub placy.
Uchwaia w sprawie zgody lub odrnowy wyraz.enia zgody na rozwi<j.zanie z radnym stosunku
pracy powinna zawiera6 uzasadnienie. " Uzasadnienie uchwaly powinno wskazywae podstawr;
prawnq decyzji rady i bye na tyle szczegolowe, aby motliwa byla ocena motywacji towarzyszqca
radzie przy podejmowaniu uchwaly. W szczegolnosci uzasadnienie uchwaly powinno zawierae
wskazanie faktow, ktore rada uznala za decydujqce dla wyratenia, bqdi odmowienia takiej zgody.
Wynika to z ogolnej zasady, zgodnie z ktorq rozslrzygnir;cie organow administracji publicznej
powinno bye oparte na podstawie prawnej oraz zostae wydane po rozwateniu calego materialu
dowodowego w danej sprawie" (wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2013r., II OSK 193113).

Uzasadnienie aktu , jakim jest uchwaia, pozwala na zweryfikowanie jej prawidlowosci.
Nawet bowiem w sytuacji, gdy rada nie jest zobowi<j.zana do odmowy wyrazenia zgody na
rozwi<j.Zanie stosunku pracy, mozliwy jest zarzut, ze jej uchwaia odmawiaj<j.ca takiej zgody stanowi
naduzycie prawa i przez to narusza chociazby art. 8 kodeksu pracy.
Nie jest rnozliwe dokonanie oceny legalnosci wydanego aktu, jesli nie s<j. znane przeslanki
podjycia uchwaiy
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odrnowie wyrazenia zgody na rozwi<j.zanie stosunku pracy z radnym. Nie

wiadomo bowiem, jakie zdarzenie spowodowalo podjycie uchwaiy na podstawie art. 25 ust.2 u.s.g,
a wiyc nie spos6b oceni6 legalnosci tego aktu. Jest to
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tyle istotne, ze - przykladowo - ochrona

trwalosci stosunku pracy radnego przewidziana wart. 25 ust.2 u.s.g. nie rna zastosowania w razie
rozwi'lzania stosunku pracy z przyczyn okreslonych w przepisach ustawy z dnia 13 rnarca 2003r.
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szczegolnych zasadach rozwiqzywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczqcych
pracownikow (Dz.U. z 2003r. Nr 90 poz. 844).

Tymczasem w uzasadnieniu Uchwaiy byd<j.cej przedrniotem niniejszego rozstrzygniycia,
Rada Gminy ograniczyia siy do zacytowania art. 25 ust.2 ustawy
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samorzqdzie gminnym oraz art.

42§ 1 kodeksu pracy, podania inforrnaej i, iz w dniu 28 pazdziernika wpiyn'll wniosek, w kt6rym
Kierownik Gminnego Osrodka Pomoey Spoiecznej w Sochocinie zwr6cila siy Rady Gminy
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wyraz.enie zgody na zrniany warunk6w pracy i piaey radnemu oraz stwierdzenia, iz ., Rada Gminy
uznala uzasadnienie wniosku Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie za
niewystarczajqce i nie rozwiewajqce wszystkich wqlpliwosci ".

·.
Rada Gminy me wskazuje ani jakie byly przyczyny zmlany warunk6w pracy i placy
radnego, czego dotyczyly wqtpliwosci Rady Gminy ani tez czy Rada podjyla jakiekolwiek
czynnosci w celu wyjasnienia tych wqtpliwosci.
Uzasadnienie przedmiotowej Uchwaly nie pozwala na zweryfikowanie jej prawidlowosci.

" Dzialanie organu wladzy publicznej, mieszczqce sift wprawdzie w jego kompetencjach, ale noszqce
znamiona arbitralnosci i niepoddajqce sift kontroli i nadzorowi, nie moze bye uznane za zgodne z
prawem ". (wyrok NSA z 18.06.2013r. II OSK 193113).

Majqc powyzsze na uwadze, organ nadzoru uznal, iz Uchwata Nr XXVII199/2013 Rady
Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyrazenia zgody na zmiam; warunk6w pracy
i placy z radnym narusza art. 25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym w

spos6b istotny i w zwiqzku z tym nalezy stwierdzi6 jej niewaznos6.

Zgodnie z art. 92 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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samorzqdzie gminnym, stwierdzenie

przez organ nadzoru niewamosci uchwaty organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa
w zakresie objytym stwierdzeniem niewaZnosci, z dniem doryczenia rozstrzy gniycia nadzorczego.

Na mmeJsze rozstrzygniycie nadzorcze przystuguje skarga do Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnego w

Warszawie w tenninie 30 dni od daty doryczenia, wnoszona za

posrednictwem organu, kt6ry zaskarzone rozstrzygniycie wydal.

