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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2022 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody Slqskiego nr NPH.4131.l.l57.2022
z duia 24 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z202l r.,
poz. 1372 z pbén. zm.), na wniosek Komisji Dorainej do spraw diet radnych

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§1. Wnieéé skargq do sqdu administracyjnego na rozstrzygniqcie nadzorcze Wojewody élqskiego
nr NPII.4131.l.157.2022 zdnia 24 lutego 2022 r., stwierdzajqce niewaznosié uchwa%y nr XXXIII/704/2022
Rady Miasta Gliwice zdnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz
zwrotu kosztdw podrézy siuzbowych radnych.

§ 2. Wykonanie uchwzfly powierza sic; Prezydcntowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Komisjl Dorainej
do spraw diet radnych

(f4l'>vlv1 [);o$u0d4
Gabriel Bodzioch

U8. U5. 2027
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Uzasadnicnie

Rada Miasta Gliwice na scsji w dniu 20 stycznia 2022 r. podjqla uchwah nr XXXIII/704/2022 w sprawie
ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztéw podrézy siutbowyoh radnych Qdalej: uchwaia).
W rozstrzygniociu nadzorczym nr NPIl.4l3l.l.l57.2022 z dnia 24 lutcgo 2022 r. Wojewoda Slqski stwierdzii
niewaznoéé tej uchwaly w caloéci, jako sprzecznej z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (dalej: u.s.g.) w zwiqzku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Z treéci uzasadnienia rozstrzygniocia naclzorczego wynilea, ze jedynym kcmkretnym zarzutem stawianym
uchwale jest brak regulacji sytuacji, w ktérej w danym miesiqcu nie odbywa sir; sesja rady oraz posiedzenie
komisji. W intencji organu nadzoru sam fakt niezwoiania sesji, czy posiedzenia komisji winien skutkowaé
pomniejszeniem diety.

Odnoszac sic; do 11-esloi uzasadnienia do rozstrzygniocia nadzorczcgo wskazaé nalezy, iz nie sposob zgodzié
siq z twierdzoniem organu nadzoru, jakoby ww. uchwzfia by%a niezgodna z prawem. Jest to stanowisko, ktdre
nie ma podstawy prawnej i wynika z nadinterpretacji art. 25 ust. 4 i ust. 8 u.s.g. przez organ nadzoru, co
znajdujc umsadnienie poniiej.

W pierwszej kolejnoéoi za zasadne nalezy uznaé stanowisko, zgodnie z ktérym dicta powinna mieé
charakter kornpensacyjny. W éwietle brzmienia przepisu art. 25 ust. 4 u.s.g. na zasadach uslalonych przez rad?
gminy radnemu przyslugujq dim)» oraz zwrot kasztdw pad:-6z'y sluébowych. Na tle tego przepisu utrwalilo siq
stanowisko, zgodnie z ktérym zuzytego przez ustawodawco sformu%owania "no zasadach ustalonych przez
rad?" wynika, Ze pozwala on radzie gminy na dyskrecjonalnc dzialanie. Wpojqciu "zasady" mieéci sit‘;
zaréwno tryb rozliozefi diet i kosztéw p0dr6Zy, jak i sposéb okreélenia ich wysokoéci [takt wyrok NSA z dnia
17 grudnia 1999 r., III SA 1580/99]. Kompcnsacyjny charakter, o ktérym mowa powyzej, znalazi pelne
odzwierciedlenie w uchwale Rady Miasta Gliwice bgdqcej przedmiotem badania pl‘Z6Z. Wojewodo.

Nie powinno ujéé uwadze, iz zgodnie ztreéciq § 3 ust. 1 kwestionowanej uchwaly ustalenie diet
przysmgujqcych radnym odbywa siq z uwzglodnieniem obecnoéci na sesjach / posiedzeniach komisji Rady,
potwierdzanej kazdorazowo na podstawie listy obecnoéci. Jednoczeénic w§ 3 ust. 2 uchwaly pxzewidziane
zostaiy zasady potrqcania diety. Ztre§ci ww. postanowienia uchwaiy wynika, ze zzastrzezeniem ust. 3-5,
w przypadku nieobecnoéci radnego na sesji / posiedzeniu komisji Rady, ustalona zgodnie z§ 2 dicta ulega
proporcjonalnemu obnizeniu. Potrqcenie to sprawia, ze dicta ma charakter kornpensacyjny izwiqzana jest
zrzeczywiécie wykonywanymi przez radnego obowiqzkami. Wsytuacji, kiedy radny zpowodu choroby,
urlopu lub z innej przyczyny nic wykonuje swoich obowiqzkow, jego dieta ulega proporcjonalnemu obnizeniu,
zgodnie z treéciq § 3 ust. 1 uchwaty. Ponadto, Rada Miasta Gliwice uzaleznila wysokoéé diet od sprawowanych
przez radnych funkcji. Okreélono réwniez podnoszonq w orzecznictwie sytuacjq, w ktérej radny przez dluzszy
czas nie wykonuje zadafi zwiqzanych z pelnieniem manclatu.

Nalezy podkreélié, ze uchwa%a Racly Miasta Gliwice, ktérej dotyczy sprawa, zostala sformu%owana
z uwzglodnieniem aktualnych poglqdéw przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwa sqdowoadministracyjnego.
W pracach nad uchwalq brano pod uwagr; réwniez aktualne na dziefi sporzqdzania uohwaiy rozstrzygniqcia
nadzorcze dotyczqce podobnych uchwal (co zostaio révmiez podkreélone w treéci uzasadnienia uchwaiy).
Wwyniku powyzszego w uchwale zostaly bardzo szczegolowo okreélone przypadki, ktorc nadajq diecie
radnego kompensacyjncgo charakteru.

Wojewoda Slqski wrozstrzygniqciu nadzorczym wskazuje jako podstaw¢ stwierdzenia niewaznoéci
uchwely (majqcq, w jego ocenie, stanowié istotne naruszenie prawa) brak okreélenia w uchwale sytuacji,
w ktérej w danym miesiqcu nie odbgdzic sio sesja lub Zadne posiedzenie komisji. W tym kontekécie powolal
siq na nastqpujqce wyroki sqdéw aclministracyjnych: wyrok Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego
w Poznaniu zdnia 30 maja 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 292/19, wyroki Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2020 r., sygn. akt Il SA/Wa 2120/19 isygn. akt II SA/Wa
2121/ 1 9, pub]. Cemralna Baza Orzeozefn Sqdéw Administracyjnych.

Szczegoiowy przeglqd przywolanego wyzej orzecznictwa prowadzi jednak do vmiosku, iz w zadnym
2 przytoczonych orzeczefi nie ma mowy 0 mechanizrnie, ktércgo wprowadzenia do uchwaly oczekujc
Wojewoda. Rada Miasta Gliwice wprowadzila wuchwale dotyczqcej diet wszystkie wymieniane
w orzeczeniach mechanizmy, warunkujqce W ocenic sqdéw, zgodnoéé uchwaly z prawem.
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Majqc na uwadze powyzsze, skoro zaden przepis prawa, ani orzceznictwo nie nakladajq na organy
uchwalodawoze konkrotnego obowiqzku uregulowania sytuacji, w ktorej nie ma sesji lub posicdzcnia komisji
wclanym czasie wkontckécifi diet radnych, trudno jest méwié ojakimkolwiek, atym bardziej istotnym
naruszeniu prawa woclniesieniu do uchwaly niezawierajqcej takich postanowiefl. Co wiecej, inny organ
nadzoru - Wojewoda Warmir'|sko~Mazurski zaskarzyl do WSA w Olsztynie uchwaie rady jednego z powiatow,
w ktorej postanowiono, iz w miesiqcu, w ktorym nie odbyto sic; posiedzenie Rady, Zarzqdu, Komisji Stalych,
Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji, dicta przysluguje w wysokoéci 50 %. WSA
uwzglednit skarge istwierdzii niewazno§é tego postsmowienia uchwaly. W uzasadnioniu wyroku Sod
stwierdzil, ii ,,zaznvaz'yc5' nalezéy, z‘e uzalezniajqc zaskarionym przepisem wysokofié przysIug1y'qcej radnemu
diet)! {y/ko od odbycia Sig: posiedzenia, rada powialu nie uwzglednila, z'e posiedzenie maze nie dojéé do s/cut/cu
zrciznych przyczyn, mimo, ze radni smwiliby si¢ nu wyznaczony termin, co mialoby wplyw na m0z'liw0.s‘é
uzyskania przez nick w tym czasie dochodu. (...) Niezrozunzlalym jest dlaczego nieodbycie sig: posiedzenia
mialoby usprmviedliwiaé obnizenie diety w/aénie 0 50 %. Reasumzy‘qc, Sqd srwierdzil, ée zaskaréany przepis §
2 ust. 31:0/1wa/y jest sprzeczny zwykladniq systemowq i celowoficiowq art. 21 ust. 4 ustawy osamorzqclzie
powialowym. " [Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 07.11.2019 r., II SA/Ol 763/19, LEX nr 2742538].

Majqc na uwadze powyzsze, uznaé nalezy, Ze Rada Miasta Gliwice w uchwale dotyczqcej diet prawidiowo
uregulowala wszelkie wymagane przepisami (jak rowniez przez orzecznictwo) kwestie.

Ponadto zapis pozbawiajqcy radnych nawet czeéci diety w danym miesigcu, w ktérym nie jest zwolywana
sesja bylby sprzeczny z art. 20 ust. I u.s.g., zgodnie z ktorym sesje rady muszq odbywaé sit; nie rzadziej nit raz
na kwartal. Jeéli nie ma obowiqzku zwolywania sesji w kazdym miesiqcu, to postanowienie uchwaly
pozbawiajgce radnych czeéci diety tylko dlatego, ze w danym miesiqcu sesja nie zostala zwolana, nalezy uznaé
za sprzeczne z prawem, jako niemajqce podstawy prawnej. Z woli ustawodawcy dieta jest bowiem wyplacana
miesiecznie (a11.25 ust. 6 u.s.g.), mimo iz sesja moze sit; odbyé raz na trzy miesiqce. Analogicznie nalezy
podejéé do miesiqca, wktérym nie zostalo zwoianie posiedzenie komisji, wktérej dziaia radny. Ustawa
wogéle nie przewiduje czestotliwoéci posiedzexi komisji. Zgodnie z postanowieniem § 40 ust. 1 Regulaminu
Rady Miasta Gliwico posiedzenia komisji zwoluje W miaro potrzeby jej przewodniczqcy lub
wiceprzewodniozqcy w razie nieobecnoéci przewodniczqcego. Przy czym zpostanowienia §
39 ust. 2 Regulaminu komisje dziatajq nie tylko na posiedzeniach, ale réwniez przez swych cztonkéw
oddelegowanych przez komisjo i badajqcych poszczegélne sprawy.

Na marginesie niniejszych rozwazafi, oceniajqc sprawe systemowo, stwierdzié nalezy, Ze wprowadzenie
oczekiwanego przez Wojewodo Slqskiego rozwiqzania w wielu gminach mogloby prowadzié do bardzo
niepozqdanej zpunktu widzenia stanowicnia dobrego prawa sytuacji, W ktérej, zeby wypelnié dyspozycje
przepisow uchwaty wystarczyloby zwolaé np. krotkie posicdzenie komisji, co nie zawsze przekiadaioby sir; na
rzeczywiécie wykonywanq pracq (co oczywiécie nalezy ocenié bardzo negatywnie, jcdnak stanowiqc prawo
nalezy zawsze braé takie sytuacje pod uwagq i je przewidywaé -— wynika to zkonccpcji racjonalnego
prawodawcy).

Oceniajqc powyzsze okolicznoéci nalezy uwzglodnié rowniez specyfike miasta na prawach powiatu, jakim
sq Gliwice, gdzie praca w Radzie Miasta wymaga ogromnego zaangazowania, oraz gdzie wszelkie przerwy
wpraoaoh rady skutkujq ich nagromadzeniem wprzysztosici (gdyz np. niezwolanie posiedzenia komisji ds.
skarg, wnioskow i petycji nie jest rownoznaczne ztym, ze do rady przestsnq wplywaé wystzgpienia
mieszlcaficéw; podobnie jest réwniez z innymi komisjami rady).

Ponadto wypada rowniez podkreélié, iz idqc tokiem rozumowania Wojewody $1.-qskiego, ktore zdaje sic;
sprowadzaé jedynie do spraw zwiqzanych z rekompensatq za utracony zarobek radnego, nalezatoby uznaé, ze
radnym, ktdrzy nie pracujq zawodowo lub sq emcrytarrli l1iGpDWiI1l‘l& przyslugiwaé dieta (gdyz nie trace
W takim przypadku zarobku). Takie rozwiqzanie byioby ewenementcm dotychczas nieznanym zaréwno
praktyce, jak idoktrynie prawniczej. Méwiqc orekompensacyjnym charakterze diety nie mozna pomijaé
rowniez caloksztattu prowadzonej przez radnego dziatalnoéci irzeczywistych kosztow ztym zwiqzanych.
Wziqé pod uwage nalezy takze sytuacje, w ktdrych raclni w celu pelnienia funkoji wykonujq prace zawodowq
np. w niepelnym wymiarze ozasu pracy, ponoszq koszty zwiqzane zprowadzeniem dziatalnoéci (materialy
biurowe, telefon do kontaktu zmieszkaficami, koszty clojazdow wcelu odbywania spotkafi zmieszlcaficami
itp.). Na kwestie zwiqzane z kompensacyjnym charakterem diety nalezy patrzeé wiec W szerokim ujeciu.

Ustawa 0 samorzqdzie gminrlyrn okreéla zakres fimkcji radnego, ktore nie: ograniczajq sin; jedynie do udzialu
w sosjach i posiedzeniach komisji. W rnyél art. 23 zd. 2 u.s.g. radny utrzymuje staiq wiez z mieszkaficami oraz
ich organizacjami, a w szczegdlnoéci przyjm uje zgiaszane przez mieszkaflcow gminy postulaty i przedstawia je
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organom gminy do rozpatrzonia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.s.g. radny jest obowiqzany braé udziat w pracach
rady gminy ijej komisji oraz irmych instytucji samorzqdowyoh, do lctoryoh zostat wybrany lub desygnowany.
Stosownie zaé do art. 24 ust. 2 u.s.g. w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawn, jezeli nie narusza to
dobr osobistych irmych osob, do uzyskiwania infonnaoji imateriahfaw, wstepu do pomieszczeft, wktorych
znajdujq sie to informacje imatcrialy, oraz wglqdu w dzialalnoéé urzedu grniny, atakze spotek zudziatem
gminy, spoiek handlowyoh zudziaiem gmirmyoh osob prawnych, gminnych osob prawnych, oraz zaktaddw,
przedsiehiorstw i innych gminnyeh jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisow o tajemnicy prawnie
chronionej. Z kolei art. 24 ust. 3 u.s.g. stanowi, iz w sprawach dotyczqcych gminy radni mugs; kierowaé
interpolacje izapytania do wojta. Powyzsze przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym regulujq zakres
wykonywania funkcji radnego. Uprawniony jest zatom poglqd, ze ustalajqc przysiugujqce radnemu diety, rada
gminy powinna mieé na uwadze zakres wszystkioh stawianych przed radnyrn zadafi.

W zwiqzku ztym, 2e przed wydaniem rozstrzygniecia nadzorczego organ nadzoru nie zapoznai sie ze
stanowiskiem, przeslanym przez Przewodniczqcego Rady Miasta, na obecnym etapie organ nadzoru nie moze
wzaden sposéb naprawié tego btedu. W szczegolnoéci nie moze wznowié postepowania, czy sarnodzielnie
uchylié rozstrzygrtiocia nadzorczego. Natomiast zgodnie zart. 54 ust. 3 ustawy Prawo o postepowaniu przed
sqdami administracyjnymi moze wzakresie swojej wiaéciwoéci uwzglednié skarge wcaloéci wtenninic
trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Zatem istnieje mozliwos-36, ze organ nadzoru zostanio przekonany
argumentacjq zawartq w skardze i w ramach instytucji autokontroli uchyli wiasne rozstrzygniecie nadzorcze.

Majqc na uwadze powyzsze nalezy stwicrdzié, ze uchwala Rady Miasta Gliwice W sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztow podrézy stuzbowych radnych zostala podjeta zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami oraz z petnym poszanowaniem poglqdow wyrazonych w orzecznictwie. Skarga
do sqdujest zatem w petni uzasadniona.

Przewodniczqcy Komisji Doraznej
do spraw diet radnych

g<tt>;~u mm
Gabriel Bodzioch

DB. U3. 2022
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