
UCHWALA. NR 148IXVTIJ2020 

RA.1)Y GMINY NO WE MlASTO 


z doia 2 tipea 2020 r. 

VI' sprawie rozpatrLeni n skargi na dzialaloosc W6jta Gminy Nowe Mias(o 

Na podsrawie art . 18 ust. 2 pkl lSi art. 18b usc I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2 2020r., poz.71 3 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 iart.237§ I USlawy zdnia 14czerwca 1960roku 
Kodeks post~powania administlllcyjnego (c j . Oz.U. z 20 19 r., paz.. 256 ze zrn .) Rada Gminy Nowe Miaslo, 
uchwa la co nastypuje: 

§ 1. Po zapaznaniu siy Z opini4 Kom isji Skarg, Wniosk6w i Petycji . w zakresie przyjytego rozslTzygni~cia 

karg i, oa dzialalnosc W6jta Grojn y Nowe Miasto, dotycz!}q naruszenia zakazu wyrazonego w art. 24d ustaW)' 
z dnia 8 marea 1990 rok u 0 samorUJdzie gminnym (I. j . Oz.U. z 2020 r. poz. 113 ze Z1n .), uznaje s i~ skargy za 
bezzasad nfJ· 

§ 2. Uzasadnien ie faktyczne i prawne rozstrzygnictcia skargi stanowi zatqcznik do niniejszej uchwaty . 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Zatllcwik do uchwa.Jy Nr 148fXVlll2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 2 li pca 2020 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 07 lutego 2020 roku do Przewod nic:(..C!cego Rady Gminy Nowe Miasto wptyn~a, przekazana przcz 
Regionalnl} lz~ Obrachunkow'l w Warszawie, skarga dotycz'!ca naruszenia prLez W6jta Gm iny Nowe Miaslo 
za kazu WYI'8i:onego wa rt. 24d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ<}dzie gminnym (t. j . Oz.. U. z2020 r. 
poz. 713 ze zm.). 

1ak wynika l tresci art . 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks posttypowania 
admi nislracyjnego (Ij. Dz.U. z 2019 r. poZ. 256 z.e zm .) organ em wbSciwym do rozpatrzenia skargi na 
dziatalnosc w6jta (bu nnistrza lub prezydenta miaS1a) i kierownik6w gminnych jednoslek o rganizacyjnych, 
z wyjl}tkiem spraw ok reslonych w pkt 2,jest rada gminy. Rowniez z przepis6w art. 18b ustawy z dnia 08 marea 
1980 roku 0 samol'Zl}dzie gminnym (I. j. Oz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wyn ika, ze rada gm iny rozpatruje 
skargi na dzialania w6jta i gminnych jednostek orga nizacyjnych; wniosk i oraz pelycje skladane przez 
obyv;ateli ; w tym ce lu powotuje komisje skarg. wn iosk6w i petycji . 

W ZWillZku z powyzszym PrzewodnicZEJcy Rady Gminy przekazai skarg~ na ~ce Przewodniczl}cej Kom isj i 
Skarg, Wniosk6w i Petycji celem razpatrzenia zgodnie z zasadami i Irybem dziabnia okreSJonymi w Statuc ie 
Gm iny Nowe Miasto uchwalonym Uchwatl} Nr 36NI2003 Rady Gminy Nowe Miasto l. dnia 25 kwietnia 
200) roku (Oz. Un. Woj . Maz. z 2003 r. Nr 168 pol.. 4132, Z 2007 r. Nr 113 poz. 250, z 20 14 r. poz. 886, 
z 2017 r. poz. '1075. z 20 18 r. poz. 111 89). W tym slanie rzeczy Komisja podj~la czynnasci maj<}ce ua celu 
wyjasnienie przedm iotowej sprawy. 

W dniu 18 1ulego 2020 roku odbyto s iy pierwsze posiedzenie Komi sji Skarg. Wniosk6w i Petycji celem 
rozpatrzenia powyzszej skargi. W spotkaniu uczestniczyt rowniet przewodn icnJcy Rady Gmiuy Nowe Miaslo 
Pan Marek Calinsk i. Radni zapoznali siy z treScil! skargi. 

Komisja podjyla decyzj~ 0 wysll!pieniu do Wojla Gminy Nowe Miasto 0 zlozenie na pismie wyjasnieft 
\II przedmiotowej sprawie (pismo ORG.05 t 0.1 .2020 z dnia 18.02.2020). 

Pismem ORG.5540.5.2020 z dnia 241utego 2020 rokll W6jt odni6s1 siy do skargi j udzielil wymaganych 
informacji . 

W dniu 12 czerwca br. odbyto si~ drugi e posiedzenie Komisji Skarg, Wni osk6w i Petycji. 
W loku dziala n sprawdzajllcych Komisja ustalib nastrypuj1lcy stan fak tyczny: zgodnie z art. 7 llstawy z dnia 
8 marea 1990 roku 0 samo'Lildzie gminnym (I. j . Oz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wsp61nory nalety do zadan wtasnych gminy. Do zaden tych naleiy miydzy innymi ochrona 
przeciwpoi:a.rowa. SloSQwnie do przepis6w ustawy z dnia 24 sierpnia 199 1 r. 0 ochronie przeciwpoi:arowej (t. j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 961) oc hrona la polega na rea lizacji przedsi/iwziyc majllcych l1a celu och rony Zycia, 
zdrowia , mienia Illb srodowiska przed poi-arem, klysktJ t yv;iolow'l Jub innym miejscowym zagroi:eniem. 

W praktyce oznacza 10 zapewnienie kon iecm ych warunk6w ochrany lechnicznej nieruchomosciom 
i fuchomosciom , twor.zenie warunkow organizacyjnych i formalnoprawnych, zapewniaj l}cych ochrony lud zi 
i mien ia. a talcte przeciwdziataj,!cych powstan iu lub rninimalizuj,!cych skulki poiaTu, kl~ski zywiofowej lub 
innego zagrozenia. Chodzi lu r6wniei: 0 zapewnien ie od powiednich s i1 i srodk6w do prowadzenia akcj i 
ratownic20 - gasniczych . 

Zadan ia i obowi,!zki wynikajqce z ustawy 0 ochronie przeciwpoiarowej rostaty przypisane m. in. 
samorz<'ldom gminnym. To wtasnie gmina ponosi koslty utrzymania, wyszko1enla, wyposai:enia i zapewnienia 
gotowosci bojowej jednostek ochotniczych strafy pOi:a.mych. Zobowi¥Jna jest z.apewnic odpowiednie srodki 
w budiec ie gminy, w cztysci dotycZ4cej ochrony przec iwpozarowej. Gmina wyplaca strazakom osp 
ekwiwalenty z tytu~u udziatu w dzia laniach ratowniczych lub szkoleniach pozarni czych oraz zatrudn ia 
i wyplaca wyoagTOdzenia kierowcom samochodow poiamiczyc h. 

Skarga na dzialalnosc w6jta d01yczy naruszenia zakazu wyrazo nego wart. 24d ustawy 0 samofZ4dzie 
gminnY11l, w mysl kt6rego "w6jl nie mOie powierzyc radnemu gm iny, w kt6rej radny uzyskat mandat. 
wykonywania pracy na podslawie umowy z lecenia'·. Zarzu l od nosi s i~ do zawarcia z Panem T.O. um owy 

http:uchwa.Jy


zlecenia na wykonywanie funkcji kierowey wozu strazaekiego w jednostce Ochotniezej Slraiy Poiamej 
W Karolinowie, W okresie kiedy byl on radnyrn Rady Gminy Nowe Miasto . 

Pan T.O. na pocnpku lal dziewiycdzies i'ltych funkejy kierowcy OSP w Karolinowie wypetnia1 spolecznie . 
Kierowc~ samochodu poiamiczego, na podstawie zawartej z Gmin<J Nowe Miasto umowy zlecenia, byt 
nieprzerwanie od 1995 roku . 

Mandat Radnego Rady Gm iny Nowe Miasto sprawowal przez kolejne kadencje, od roku 200 1 do roku 20 18. 

Pan Slawomir Dariusz Za lewski W6jlem Gminy Nowe Miasto zoslal 10 grudnia 20 10 roku. 

PierwsZ4 umowy zlecenia z w/w zawart w roku 2011. Umowa byta kontynuacj<} urn aw zawieranyeh w latach 
poprzednich i jednoznaeznie wynikata ze stanu wyiszej koniecznosci , klory by! spowodowany brakiem 
mozliwoSci powierzenia funkeji kierowcy innemu stra.zak owi , spelniajeteemu W)TTlagane kryteria do kierowania 
samochodem specjalnym. 

Kierowca wozu slraiackiego rousi miec uprawnienie do kierowania pojazdam i uprzywilejowanymi 
w zakresie okreslonej kategorii prawa jazdy. Pan T.O. jako jedyny cztonek OSP w Karo linowie pos iadal 
wowczas wymagane uprawnienia. 

Zgodnie z art . 24d ustawy 0 samorz<ldzie gminnym - w6jl nie moze powierzyc radnemu gm iny, w kt6rej 
radny uzyskat mandat. wykonY"'a nia pracy na podstawie umowy c}'\vilnoprawnej . Jest 10 zasada obowi¥ujfjca 
w ramaeh wykonywania mandatu radnego. Jednak.i:e nie oznacza to bezwzglydnego zakazu zatrudniania 
radnego w jednostkach organizacyjnych gminy, w ktorej pelni mandaI . Zgodoie z art. 24a ust. 1-2 wy.iej 
e)'towanej usta ....'Y z radnym nie moZe byc nawi<}Zany stosunek pracy w urzydzie gminy, w kt6rej radny uzyskaf 
mandaI. a radny nie maze petnic funkcji kie rowni ka gminnej jednostki organizacyjnej omz jego zastypcy. 
Zauwa.zyc nalezy jednak, i e chod.zi tu 0 zatrudnienie w samym urzydzie gmi ny, albo 0 pe1nienie funkcji 
kierowniczej. Nie rna natomiast mowy 0 zatrudnieniu oa "szeregowy m" stanowisku w gminnej jednostce 
organizacyjnej innej nii Urletd gminy . Na to wskazal jut WSA w Biafymstoku, kt6ry w wyroku z dnia 10 lipca 
2008 r., II SAlBk 405/08 orzekl, ;ie kierownik gminnej jednoslki organizaeyjnej innej ni z urz<ld gminy moze 
powierzyc radnemu groiny wykonywanie praey w lej jednostce oa podstawie umowy cywilnoprawoej . WSA 
wskaza l lez, i.e osoba wybrana oa radnego lub radny moZe wykonywac pracy w ram8ch slosunku pracy 
w jednostce organizaeyjnej gminy, innej ni i urzt\d gminy, z wyjqtkiem fun kcji kierownika tub z·cy kie ra wnika 
lej jednostki . Skora radny maze, w ramach slosunku pracy, pozoslawae praeownikiem jednostki organi zaeyjnej 
gminy, to r6wniez kierownik takiej jednostki organizacyjnej moze powierzyc radnemu gminy, wykonywanie 
pracy w tej jednoslce na podslawie umowy cywilnoprawnej. Z orzeczeniem tym koresponduje p6zniejszy 
wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2010 T., 1I0SK 1834/09. 

Bio",c pod uwagy powyZsze, na lety uznae dopuszczalnosc zalrudnieoia radoego oa podslawie umowy 
cywilnoprawnej w jednostce organizacyjoej gminy w kt6rej peln; mandaI, pod warunkiem, i.e nie jest on 
zatrudniony W ur2ydzie tej gminy i nie pelni funkcj i kierowoiczych. OSP nie jesl jednostk<l organizacyjnet 
gm iny. Jesl stowarzyszeniem podej mujetcym dzialania na rzecz bezpieczenstwa pubJicznego. Wobec jej 
czfonk6w nie majC} zatem zaslosowania przepisy zakazuj~ce t~czenia mandaru radnego z fu nkejam i 
kierowniczymi. 

Skoro przepisy dopuszczaj<l zawieranie um6w z radym w jednostkach orga ni zacyjnych gminy, w kt6rej 
radny pelni mandaI., to tym bardziej nie zostata naruszona gwarancja antykorupcyjoa przy zatrudll ieniu radnego 
na stallowisku kierowcy samochodu straiackiego w jednostce OSP. 

Pan T.O. b¢etc czfonkiem OSP i kierowC4 samochodu pozami czego podlegal bezposrednio komendanlowi 
OSP i nigdy nie swiadczyl pracy w llTZ«dzie gmin)'. Gmina pokrywatajedynie kaszty jego wynagrodzenia. 

Zawarcie umowy z lecenia z Panem T.O. zapewnialo gotowosc bojowij jednostki . Tym samym zostat 
wypelniony obowiClZek natorony na gminy przez ustawy 0 ochronie przeeiwpoZaTowej . 

Ponadto W ocen ie Komisji Skarg, Wnioskow i Perycji byc ie czlonkiem OSP, pelnienie funkeji kierowey 
samochodu strai:ackiego i zapewnienie gotowosci dzialania, nalei.aloby nazwac z cafym przekonaniem stuibet 
drugiem u czlowiekowi a nie prac~ . 

8 ycie kierowCC} samochodu poi.aroiczego i radnym w iaden spos6b nie podwa.i.yto zaufan ia wyborc6w do 
wykonywania mandatu radnego przez Palla T.O. stosownie do art. 23a USI. 1 ustawy 0 sa mol"Zlldzie gminnym, 
Ij. do wykonywan ia go godnie. rzetelnie, uczciwie, maj"le na wlgl~dzie dobra gminy ijej mieszkanc6w. 
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Ozialalnose stowarzyszenia jak im jest Ochotnicza Sirai: Pouma leiy przede wszystk im w watnym 
w interesie publ iczoym. 

Po wni kl iwej analizie wyjasnien W6jla Gminy jak rowniez po dokonaniu oceoy materialu dowodowego 
zgromad zonego w sprawie, Komi sja Skarg, Wniosk6w i Petyeji stwierdzila, ie Pan Stawomir Dariusz Zalewski 
Wojt Gmi oy Nowe Miaslo podejmowal dziatania adekwatne do stanu faktycznego. W zwi¢u z powyiszym 
zarzuty podniesione w skardze nie zasru guj~ oa uwzglydnienie. 

Komi sj a Skarg, Wnioskow i Petye] i wys(~pila z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Miasto 0 uzoanie skargi 
za bezzasado'l, za1qczajllc przygotowany projekt uchwa1y. 

Po zapoznan iu siy Z rozstrzygn i~ciem Kornisj i Rada Gmin)' Nowe Miasto poslanowila uznae skarSIf za 
bezzasadnlJ, podzielaj qc i przyjmuj!jc za wtasne, usta len ia. argumentacjy oraz stanowisk o przedstawione przez 
Komisj t;. 

Na lezy dodatkowo wskazac, Ze z uwagi na okres panuj'lcej w kraju pandemii , przypadaj~cy na czas 
rozpatrzenia przedmiotowej skargi, zawieszono stosowanie przepis6w regu luj4cych tenn iny, do kt6rych 
przestrzegania S4 obowi'JUoe ur~dy. sirony i inn i uczesmicy postypowan ia. lednoczesnie pozbawiono sirony 
mozliwosci dochodzenia swoich praw z tytutu bezczynnosci Jub przewlektosc i dzia'ania w post~powaniach 

prowadzonych przez S<jdy ad ministracyjne i u rz~dy . Ziozone przez strony lub uczestnik6w poslypowania 
pisma. skargi, wni oski itd. byty nierozpoznawalne, a organy ad ministracji pUbJicznej nie ponosZCJ z tego t)'luiu 
konsekwencji. Slrony pozbawiono dotychczasowych praw, w t)m1 wynikajl}cych z zasad ogo lnych zawarrych 
w Kodeksie post~powan ia adm inistracyjnego, w szczego lnosci zasady szybkoSc i i prostoty postC(powaoia. 

Ze wzglC(du oa zanonimi zowanie. na pros~ wnosUlcego skargy, jego danych osobowych , ns etapie 
przekazania do Rady Gm iny Nowe Miaslo, nie maze on zostac zawiadomiony 0 sposobie jej zata(wieoia 
zgodnie z al1 . 237 §3 Kodeksu postr:powan ia administracyjnego. 

Pouczenie: 

Zgodnie z al1. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postl(powania administracyjnego (t. j . 
Dz.U. z 201 9 r. , paz. 256 ze zm.,) : 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostata uznana za bezzasadnlJ i jej bezzasadnosc 
wykazano wodpowied:d oa skargy, a skari.CJcy ponowi l skargy bez wskazania nowych oko licznosci ~ organ 
wlasci wy do jej rozpalrzenia mote po(hrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacj 'l 
w aktach sprawy . bez zawiadam ian ia skarz!}cego. 


