
 1 

  
 

Uzasadnienie  do uchwały Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Solec – Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2015 roku   

 
 
Pismem z dnia 19 listopada 2015 roku (data wpływu) Feliks Lasak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA OCHRONY MIENIA 
,,ELA-FEKS” 26-100 Busko – Zdrój ul. Skałki 17  skierował do Rady Gminy Solec – 
Zdrój  wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego/uprawnia.  

 
W powyższym piśmie zawarte zostało wezwanie skierowane do Rady 

Gminy Solec-Zdrój do usunięcia naruszenia interesu prawnego/uprawnienia w 
oparciu o art.101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - 
Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) powstałego na skutek uchwalenia uchwały 
Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 22 października 2015 roku Nr XIII/59/2015.  

 
Skarżący wniósł jednocześnie o zmianę przedmiotowej uchwały poprzez  

wyrażenie zgody przez  Radę Gminy Solec–Zdrój na rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym Gminy Solec–Zdrój Panem Jerzym Łukasiewicz z przyczyn 
niezwiązanych z pełnieniem mandatu radnego.  
 

Z pisemnych motywów skargi wynika, iż w ocenie skarżącego 
przedmiotowa uchwała narusza jego jako Pracodawcy interes 
prawny/uprawnienie uniemożliwiając mu wypowiedzenie umowy o pracę z 
pracownikiem Jerzym Łukasiewicz, tym samym uniemożliwiając mu 
prowadzenie swobodnej polityki kadrowej i doboru pracowników.   Podkreślił, iż 
przyczyny wypowiedzenia nie mają związku z pełnieniem przez pracownika 
mandatu radnego. Podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 23 
września 2015 roku, iż wniosek jest związany z całkowitą i bezpowrotną utratą 
zaufania w stosunku do radnego Jerzego Łukasiewicz. 

Do skargi nie zostały przedłożone jakiekolwiek dowody na poparcie 
podniesionych twierdzeń. 
 

Odnosząc się do powyższego Rada Gminy Solec-Zdrój nie podziela skargi i 
podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 22 października 2015 roku 
Nr XIII/59/2015. Rada Gminy Solec – Zdrój podtrzymuje argumenty podniesione 
w uzasadnieniu uchwały z dnia 22 października 2015 roku Nr XIII/59/2015 w 
zakresie braku postaw dla wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku 
pracy w trybie art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym.  

 
Przechodząc do analizy poszczególnych zarzutów zawartych w piśmie 

Pana Feliksa Lasaka z  dnia 19 listopada 2015 roku na wstępie należy wskazać, iż 
zapisu art.25 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym nie można interpretować w 
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taki sposób, że rada gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z 
wykonywaniem mandatu radnego (zob. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego   z dnia 18 września 2008 r. I OSK 952/2008, Nowe Zeszyty 
Samorządowe 2009/1 poz. 17).  

Proces dokonania oceny zasadności wniosku obejmuje etap czynienia 
przez radę ustaleń stanu faktycznego, to jest weryfikowania czy wskazane we 
wniosku okoliczność miały miejsce, a następnie czy w świetle art.25 ust.2 ustawy 
o samorządzie gminnym uzasadnią wyrażenie zgody.  

W ocenie Rady Gminy Solec–Zdrój co podniesiono w uzasadnieniu w/w 
uchwały Pracodawca nie zdołał wykazać okoliczności wskazanych w treści 
wniosku, a mających uzasadniać jego zdaniem wyrażenie zgody. Rada nie może 
poprzestać jedynie na twierdzeniach zawartych w treści wniosku. W świetle 
obowiązujących w naszym porządku zasad znajdujących odzwierciedlenie w 
treści norm prawnych, Pracodawca obowiązany jest nie tylko sformułować 
przyczynę wypowiedzenia, ale również jest obowiązany do jej udowodnienia. Z 
kolei z drugiej strony chronione są prawa pracownika wyrażające się m.in. w 
zasadzie, iż  pracownik zatrudniony na czas nieokreślony – co ma miejsce w 
niniejszej sprawie – nie może zostać zwolniony w każdym wypadku, a przyczyna 
wypowiedzenia musi należeć do kategorii uzasadniających wypowiedzenie i być 
realna. Do dnia dzisiejszego nie zaszły jakiekolwiek obiektywne okoliczności 
nakazujące konieczność modyfikacji rozstrzygnięcia, co sam Skarżący 
potwierdza.  

Koniecznym jest również odniesienie się do zarzutu jakoby Rada Gminy 
Solec – Zdrój podejmując uchwałę z dnia 22 października 2015 roku Nr 
XIII/59/2015 miała w sposób błędny ustalić fakty istotne dla prawidłowego 
rozstrzygnięcia wniosku.  
  

Odnosząc się do powyższego należy podnieść, iż nie jest możliwym 
dokonanie oceny utraty zaufania bez zweryfikowania okoliczności faktycznych 
wskazanych przez Pracodawcę jako uzasadniające utratę zaufania. Brak 
możliwości zweryfikowania tych okoliczności czyniłby niemożliwym oparcie 
uchwały  na obiektywnych kryteriach. Rada nie mogła poprzestać jedynie na 
czynieniu ustaleń czy miała miejsce utrata zaufania, lecz musiała również 
zweryfikować twierdzenia odnośnie okoliczności faktycznych mających ją 
uzasadniać. W wyrokach z dnia 25 listopada 1997 r. I PKN 385/97 (OSNAPiUS 
1998/18 poz. 538) i z dnia 5 marca 1999 r. I PKN 623/98 OSNAPiUS 2000/9 poz. 353) 
Sąd Najwyższy przyjął, że utrata zaufania do pracownika może stanowić 
przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie 
w przesłankach natury obiektywnej oraz racjonalnej i nie jest wynikiem 
arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Rada Gminy Solec – Zdrój 
podnosi, iż w tym zakresie twierdzenia skarżącego są nieprzekonywujące. 
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Skarżący powołując się na określone okoliczności faktyczne winien celem 
uzyskania określonego rezultatu (podjecie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody w trybie art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym) przedstawić poza swoimi twierdzeniami dowody pozwalające na ich 
pozytywne zweryfikowanie, tym bardziej, iż są to twierdzenia możliwe do 
weryfikacji za pomocą dokumentów, które mógł dołączyć do wniosku, czy 
niniejszego pisma. 
 

Odnośnie twierdzeń skarżącego jakoby przeciwko radnemu miało toczyć 
się postępianie karne (odnośnie okoliczności wskazanych w pkt 2 pisma z dnia 23 
września 2015 roku) to jeszcze raz Rada Gminy Solec-Zdrój wskazuje, iż nie może 
w sposób pozywany zweryfikować tych twierdzeń.  

Pracodawca podnosi, iż wedle jego wiedzy toczy się postępowanie 
względem radnego. Skarżący nie przedłożył dowodu na tę okoliczność, co więcej 
nie zdołał nawet uprawdopodobnić tego twierdzenia przez wskazanie jaki organ 
prowadzi to postępowanie, wskazania sygnatury sprawy, na czyj wniosek zostało 
zainicjowane czy zostało wszczęte z urzędu, a także wreszcie etapu na jakim 
znajduje się to postępowanie.  

 
Przyjmując nawet, iż toczy się postępowanie, gdyż organy ścigania są 

obowiązane rozpoznać każde zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa to nie jest przesądzony wynik tego postępowania to jest czy organ 
wniesie akt oskarżenia, bądź czy umorzy postępowanie. Nawet wniesienie aktu 
oskarżenia (co według treści pisma nie ma miejsca w sprawie) nie jest 
równoznaczne z jego uwzględnieniem przez sąd.   
 

Abstrahując od powyższego nawet gdyby skarżący wykazał w/w 
okoliczności należy przywołać tu zapis art.5§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 931), zgodnie z którym  
oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie 
udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.  Zasada domniemania 
niewinności, której istota sprowadza się do tego, że nakazuje ona odpowiednią 
postawę wobec oskarżonego i odpowiednie traktowanie go, co ma znaczenie dla 
jego statusu prawnego i społecznego, w tym jego reputacji i godności (zob. 
Grzeszczyk Wincenty  Najnowsze wydanie:  Kodeks postępowania karnego. Komentarz do 
art.5 k.p.k.  Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ). Domniemanie 
niewinności nie wymaga dowodzenia; to obalenie tego domniemania wymaga 
dowodów (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie   z dnia 29 grudnia 2006 r.  II 
AKa 234/2006  Krakowskie Zeszyty Sądowe 2007/2 poz. 32). Na marginesie należy 
wskazać, iż sąd pracy rozpoznając ewentualną sprawę w przedmiocie zasadności 
wypowiedzenia jest związany jedynie zgodnie z art.11 k.p.c. ustaleniami 
wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do 
popełnienia przestępstwa.  
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Skarżący podniósł nadto, jakoby kara upomnienia nie była jedyną karą  
względem pracownika to jednak nie przedkłada w tym zakresie również 
jakichkolwiek dowodów. W dalszej części wskazuje, jakoby inni jego pracownicy 
mieli składać skargi względem Jerzego Łukasiewicz zarówno w formie ustnej jak 
i pisemnej, podobnie jak wyżej za zarzutem nie idą jakiekolwiek dowody. 
Skarżący nie potrafi również sprecyzować ilu pracowników składało skargi ( w 
treści pisma wskazał …. w sytuacji gdy dwóch, trzech lub więcej). 

 
Jak wskazano już w treści uchwały z dnia 22 października 2015 roku Nr 

XIII/59/2015 okolicznością bezsporną w sprawie stanowi fakt, iż Pracodawca w 
dniu 21 sierpnia 2015 roku wymierzył względem Jerzego Łukasiewicz karę 
upomnienia. W treści wniosku Pracodawca pominął jednak fakt, iż  przed Sądem 
Rejonowym w Jędrzejowie IV Wydział Pracy toczy się postępowanie sygn. akt IV 
P 148/15 o uchylenie kary porządkowej, w którym Jerzy Łukasiewicz 
kwestionuje zarówno podstawy jak i tryb jej wymierzenia. Z tego też względu 
fakt ten nie może być traktowany bez zweryfikowania go na drodze 
postępowania sądowego jako podstawa dla uwzględnienia wniosku.  

Rada nie podziela również argumentu, jakoby przedmiotowa uchwała 
winna zostać skorygowana, gdyż narusza  jego interes prawny  uniemożliwiając 
mu prowadzenie swobodnej polityki kadrowej i doboru pracowników. Zasada 
doboru pracowników rozumiana jako możliwość rozwiązania stosunku pracy nie 
jest pozostawiona wyłącznie arbitralnej decyzji pracodawcy gdyż rozwiązanie 
stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony wymaga 
istnienia realnej przyczyny wypowiedzenia.  
 

Radny Jerzy Łukasiewicz jest od wielu lat radnym Rady Gminy Solec–
Zdrój. Współpracuje na forum Rady z radnymi zarówno obecnej kadencji jak i  
poprzednich.  Sam w sobie nie jest to fakt uzasadniający odmowę uwzględniania 
wniosku, gdyż Rada opiera się na przepisach prawa. Jednak z pism kierowanych 
przez Skarżącego osoba radnego Jerzego Łukasiewicz jawi się jako osoba inna niż 
jest znana w tutejszym środowisku to jest jako zaangażowany społecznik oraz 
osoba wyważona, zdyscyplinowana, konsekwentna i rzeczowa.  

Mając na względzie powyższe Rada Gminy Solec–Zdrój podtrzymuje 
dotychczasowe stanowisko w sprawie.  

 

 
 
 


