
 
Uchwała   nr XXXIII/677/04 

Rady  Miasta   Katowice 
 

z dnia  22 listopada 2004r. 
 
 

w    sprawie   udzielenia   odpowiedzi    na    skargę   Spółki   „Kopex”   S.A. 
 
 Na  podstawie  art. 18 ust.  2   pkt  15 ustawy  z dnia    8  marca  1990r.  o  samorządzie  
gminnym  (Dz. U.  z   2001 r.   Nr   142, poz. 1591 z  późn. zm.) w związku z  art.  36  pkt  2  i  art.   
54 § 2  ustawy  z  dnia 30 sierpnia  2002 r. -  Prawo  postępowania  przed  sądami  
administracyjnymi   (Dz. U.  Nr  153,   poz.  1270  z   późn.  zm.) 
 

 
Rada    Miasta   Katowice 

uchwala: 
 
 
 §1. Nie  uwzględnić    skargi   Spółki   „Kopex”  S.A.   z   dnia   18   października   2004 r.   

wniesionej   do   Wojewódzkiego    Sądu    Administracyjnego    w    Gliwicach   za 
pośrednictwem   Rady   Miasta    Katowice   na   uchwałę   Rady    Miasta     Katowice                   
nr    XXIX/601/04   z   dnia   30  sierpnia  2004 r.   w   sprawie   rozpatrzenia   wniosku                
o   wyrażenie   zgody     na    rozwiązanie    stosunku   pracy   z   radnym.   

 
§2. Udzielić odpowiedzi  na  skargę  o   treści  stanowiącej   uzasadnienie  do   niniejszej  

uchwały  i   wnieść  o  odrzucenie   skargi   przez   Sąd,   albo  o   jej   nieuwzględnienie   
i  oddalenie. 

    
§3. Udzielić    pełnomocnictwa   do  prowadzenia    przed   sądami  administracyjnymi   sprawy   

z  wniesionej  skargi   radcy    prawnemu   mgr   Jerzemu  Biegalskiemu. 
 
§4. Wykonanie   uchwały   powierzyć   Przewodniczącemu   Rady   Miasta   Katowice. 
 
§5. Uchwała   wchodzi  w   życie   z   dniem   podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

 

W  dniu  2  listopada  2004 r.   do  Urzędu  Miasta  Katowice   wpłynęło  pismo   Wojewódzkiego   

Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  przekazujące  skargę  Spółki  Kopex  S.A.  w   Katowicach  

z  dnia  18 października 2004 r.   na  uchwałę  Rady  Miasta  Katowice   nr    XXIX/601/04   z   dnia    

30  sierpnia  2004 r.  oraz  zobowiązujące  Radę  Miasta  Katowice  do  odesłania  skargi  wraz               

z  aktami   sprawy   i   udzielenia   odpowiedzi   na   skargę. 

Po  zapoznaniu  się  ze  skargą  z  dnia  18 października  2004 r.   Rada  Miasta  Katowice  

podtrzymuje  stanowisko  zawarte   w  uchwale   nr  XXIX/601/04   z   dnia    30  sierpnia  2004 r.    

oraz   w    uzasadnieniu   do   tejże   uchwały. 

Uchwałą    nr  XXIX/601/04   z   dnia    30  sierpnia  2004 r.   Rada  Miasta  Katowice  nie  wyraziła   

zgody   na  rozwiązanie  stosunku  pracy  pomiędzy  Spółką   Kopex  S.A.   w   Katowicach                  

a  radnym  Rady  Miasta  Katowice  Januszem  Gacmangą  z  powodu  istnienia  związku  

przyczynowego  rozwiązania  tego  stosunku  pracy  z  wykonywaniem   przez   radnego  mandatu.  

Podejmując  przedmiotową   uchwałę   Rada  Miasta  Katowice  dokładnie  przeanalizowała  

okoliczności   faktyczne  stanowiące  przyczynę  wniosku   Spółki   Kopex  S.A.  Skarżący                   

w  piśmie  z  dnia  21  czerwca 2004 r.  przyznaje,  iż   przyczyną  rozwiązania  umowy    o  pracę      

z  pracownikiem  i  jednocześnie  radnym  Rady  Miasta  Katowice  Januszem  Gacmangą  jest  to,  

że  przebywając   na  zwolnieniu  lekarskim  w  okresie  od  6  maja  2003 r.  do  28 stycznia 2004 r.  

wykonywał  pracę  zarobkową  tj.  „czynny  i  odpłatny    udział  w  Komisjach  i  sesjach  Rady  

Miasta  Katowice”.  Praca  w  komisjach  i  sesjach  rady  jest  jednym  z  podstawowych  

obowiązków   radnego   związanym   nierozerwalnie   z   wykonywaniem   mandatu. 

Zatem  stanowisko  Rady  Miasta  Katowice,  które  szczegółowo  zostało  przedstawione                   

w   uzasadnieniu   uchwały   nr  XXIX/601/04   z   dnia    30  sierpnia  2004 r.   jest  zgodne                   

z  przepisem  art.  25  ust. 2  ustawy   z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.             

z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.).  W  myśl  bowiem   art. 25 ust. 2  zdanie  drugie    

„Rada  gminy  odmówi  zgody  na  rozwiązanie   stosunku  pracy  z  radnym,  jeżeli  podstawą  

rozwiązania  tego  stosunku  są  zdarzenia  związane  z  wykonywaniem    przez  radnego  

mandatu”.   Przepis  ten  nakłada  więc  na  radę  gminy  obowiązek  podjęcia  uchwały  określonej  

treści  -  o  odmowie  udzielenia  zgody  -  przy  zaistnieniu  wskazanych  przesłanek,  a  zatem  

jeżeli  podstawą  rozwiązania  stosunku  pracy  radnego  są  zdarzenia  związane  z  wykonywaniem  

przez  radnego  mandatu.  Podjęcie   uchwały  o  treści  odmiennej,  przy  zaistnieniu  tych  samych  

przesłanek  stanowiłoby  istotne  naruszenie  prawa.   
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Rada  Miasta  Katowice  badając  jedynie  związek  przyczynowy  pomiędzy  zamiarem  

rozwiązania  stosunku  pracy  z  radnym  a  wykonywaniem  przez  niego  mandatu,  doszła  do  

wniosku,  że  bezpośrednią  przyczyną  zwolnienia  z  pracy  jest  wykonywanie  mandatu  radnego  

w  czasie  zwolnienia  lekarskiego. 

Natomiast  Rada   Miasta   Katowice  nie  ma  obowiązku   badania  czy  nastąpiło   ewentualne  

ciężkie  naruszenie  podstawowych  obowiązków   pracowniczych   przez  radnego   oraz  

przepisów   o  świadczeniach    pieniężnych   z   ubezpieczenia   społecznego.   W  uzasadnieniu   

uchwały   nr  XXIX/601/04   z   dnia    30  sierpnia  2004 r.   podkreślono,  iż   sprawy  z  tego  

zakresu  rozpatruje   wyłącznie   zgodnie  ze  swoją   właściwością   sąd   pracy  i  ubezpieczeń  

społecznych. 

Wniosek  o   odrzucenie  skargi  znajduje  uzasadnienie  w  przepisie  art.  53  § 1  ustawy  z  dnia  

30  sierpnia  2002 r. -  Prawo  o  postępowaniu  przed  sadami  administracyjnymi,  który  

przewiduje  wniesienie  skargi  w   terminie  30 dni,  od  dnia  doręczenia  skarżącemu  

rozstrzygnięcia   w   sprawie.   

Na  kopercie,  w  której   skarżący  skierował  skargę  widnieje  wyraźny  stempel  pocztowy  z  

datą  19 października  2004 r.   Uchwała  nr    XXIX/601/04   z   dnia    30  sierpnia  2004 r.  została  

doręczona   skarżącemu   w  dniu  6 września 2004 r.,  co  wynika  z   potwierdzenia  odbioru. 

Rada  Miasta  Katowice    postanowiła   zatem   nie  uwzględnić  skargi,   a   w  odpowiedzi   na  

skargę   wnieść   o   jej   odrzucenie  przez   Sąd,   albo   oddalenie. 

Radny Janusz Gacmanga dnia 21 listopada 2004r. zmarł, niemniej Rada Miasta Katowice nie 

znajduje podstaw do zmiany przedmiotowej uchwały 

 

    

 


	Rada    Miasta   Katowice

