
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy Bogoria Panem 
Maciejem Tutak zatrudnionym w Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Szczeglicach.

§ 2. Uzasadnienie odmowy wyrażenia zgody stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącą Rady Gminy do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały 
Pracodawcy - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach oraz 
doręczenia jej zainteresowanemu radnemu Panu Maciejowi Tutak.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy

Wiesława Zakrzewska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 30 października 2018 r.

Uzasadnienie

W dniu 12.06.2018 r. do Rady Gminy Bogoria wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy. We wniosku Pani Dyrektor podnosi, iż przyczyną 
uzasadniającą zamiar złożenia radnemu Panu Maciejowi Tutak oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę 
za wypowiedzeniem nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego, lecz 
przyczyny ekonomiczne zakładu, skutkujące likwidacją zajmowanego stanowiska pracy, a także brak 
zaufania Pracodawcy wobec Pracownika spowodowany szeregiem uchybień, jakich dopuścił się radny 
świadcząc pracę na rzecz Pracodawcy.

Biorąc pod uwagę przedmiotowy wniosek Rada Gminy w Bogorii po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego w dniu 28 sierpnia 2018 r. na sesji Rady Gminy podjęła uchwałę Nr XLII/371/2018 
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Znak PNK.I.4130.66.2018 Wojewoda Świętokrzyski stwierdził 
nieważność powyższej uchwały argumentując brakiem ustalenia prawidłowego stanu faktycznego.

Biorąc pod uwagę formalno-prawne wytyczne określone w Rozstrzygnięciu Nadzorczym, jak również 
zapewnienie swobodnego wykonywania mandatu przez radnego określonego w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, Rada Gminy w Bogorii ponownie pochyliła się nad 
wypowiedzeniem umowy o pracę radnemu Rady Gminy w Bogorii i w tym celu wysłuchała wyjaśnienia 
zarówno pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Szczeglicach, jak i radnego Rady Gminy w Bogorii.

Argumentując wypowiedzenie umowy o prace radnemu, pani Dyrektor stwierdziła, iż zwolnienie z pracy 
nie ma nic wspólnego z pełnioną przez radnego funkcją. Zarzuca przy tym nie wykonywanie przez radnego 
obowiązków konserwatora tj. m.in. koszenie trawy, wyrywanie  chwastów, czyszczenie kostki środkiem 
chwastobójczym, wożenie piachu, odśnieżanie itp.

Przeprowadzona analiza umowy o prace jak i zakres obowiązków jednoznacznie wskazują, iż polecenia 
wydawane przez panią dyrektor były zgoła odmienne, zarówno od zapisów umowy o pracę, jak i zakresu 
obowiązków. Podobne stanowisko potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku przeprowadzonej 
kontroli. Wykonywane prace były narzucane mimo iż pracownik nie posiadał odpowiednich badan 
lekarskich na stanowisko konserwator. Poza dyskusją jest zapis określony w art. 100 § 1 Kodeksu Pracy 
stanowiący, że do podstawowych obowiązków pracownika jest sumiennie i starannie wykonywanie pracy 
oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę. W ramach stosunku pracy pracownik powinien zatem po pierwsze wykonywać powierzone 
mu obowiązki (czynności), po drugie - wypełniać polecenia pracodawcy. Polecenia mogą być wydawane 
zatem w granicach umówionej pracy. Nie powinny natomiast stanowić nowych obowiązków. 
Wprowadzenie do treści stosunku pracy tych ostatnich wymaga bowiem dochowania odpowiedniej 
procedury przewidzianej w kodeksie pracy (porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego).

Ponadto przeprowadzone w dalszej części postępowanie wyjaśniające jednoznacznie wskazuje na 
utrudnianie sprawowania mandatu przez radnego. Na tą okoliczność radny przedłożył na piśmie prośbę 
o usprawiedliwione zwolnienie od pracy w związku z udziałem radnego, wybranego przez Radę Gminy 
w Bogorii, jako delegata w posiedzeniu Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, które miało miejsce 
w oddalonym o 26 km Opatowie. Po początkowych problemach, radny otrzymał zgodę na opuszczenie 
miejsca pracy na 30 minut przed terminem spotkania. Pani Dyrektor wyjaśniła na Posiedzeniu Komisji 
Stałych, że wg Niej jest to czas wystarczający. W przekonaniu radnych Rady Gminy wyznaczenie takiego 
czasu jest niezrozumiałe, tym bardziej, że radny deklaruje odtrącenie wynagrodzenia za pracę podczas 
sprawowania funkcji społecznych. Biorąc przedmiotową sytuację pod uwagę w wymiarze temporalnym, 
radny będący jednocześnie delegatem Gminy Bogoria ma poważne problemy z godnym reprezentowaniem 
gminy. Abstrahując od braku możliwości odpowiedniego przebrania się, istnieje poważne ryzyko braku 
merytorycznego przygotowania się do ważnego z punktu widzenia Gminy spotkania. Z kolei w grudniu 
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2016 r. radny nie uzyskał zgody na udział w posiedzeniu w w/w Związku, gdyż jak wynikało z decyzji pani 
Dyrektor nie była to sesja, czy też posiedzenie komisji stałych. Poza tym Rada Gminy w Bogorii ustaliła 
również występujące problemy ze sprawowaniem funkcji Przewodniczącego Rady Gminy tj. brak zgody na 
udział Przewodniczącego Rady w związku z posiedzeniami komisji stałych – zgodnie ze Statutem Gminy, 
Przewodniczący Rady koordynuje prace poszczególnych komisji , czy też brak zgody na udział w wielu 
uroczystościach gminnych jako osoba reprezentująca Radę Gminy.

Powyższe przykłady w ewidentny sposób wskazują na łamanie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Konkludując Rada Gminy w Bogorii stwierdza, iż wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę 
przyczyny mają charakter pozorny i wobec tego nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 
Rady Gminy w Bogorii.
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