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PROTOKÓŁ nr XII/2015 

obrad z XII Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji 

odbytej w dniu 19.06.2015 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 

 

 

Ad 1.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta radna Elżbieta Ostrowska powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) o godzinie 16.00 otworzyła obrady 

słowami:  

 

OTWIERAM XII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VII KADENCJI ( 2014 – 2018) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta serdecznie powitała radnych, Burmistrza Miasta Panią Krystynę 

Wróbel, radcę prawnego Ryszarda Ostrowskiego, Panią Urszulę Ruską, Sekretarz Miasta Joannę 

Warchulską – Kopeć, przybyłych na sesję mieszkańców Lędzin, pracowników urzędu oraz 

przedstawicieli prasy.  

Zgodnie z listą obecności na sali znajdowało się 13 radnych, co stanowiło kworum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji złożony przez Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 

Ad 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku 

obrad. 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lędziny. 

4. Zakończenie. 

 

Wobec braku zgłoszeń porządek obrad został przyjęty przez aklamację, następnie przystąpiono do 

realizacji pkt 3 porządku obrad. 

 

 

Ad 3.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA SKARBNIKA MIASTA LĘDZINY. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu radnemu Tomaszkowi Kostyrze. 

 

 Rady Tomasz Kostyra zwrócił się do Pani Burmistrz z pytaniem, czy podtrzymuje ona 

deklarację, że umowa z Panią Skarbnik będzie zawarta na czas określony do czerwca 2016 r.  

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel poprosiła radcę prawnego mec. Ryszarda 

Ostrowskiego o wyjaśnienie tej kwestii.  

 

 Me. Ryszard Ostrowski wyjaśnił, że w oparciu o przepisy dot. pracowników samorządowych 

art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy, stosunek pracy nawiązuje się ze skarbnikiem w drodze powołania.              
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W związku z tym ustawa nie określa innych warunków związanych z okresem na jaki 

powołanie nastąpiło. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że powołanie Skarbnika 

Miasta następuje na wniosek Burmistrza Miasta i w tym samym trybie należy przyjąć, iż 

następuje również odwołanie Skarbnika z pełnionej funkcji czyli na wniosek Burmistrza. 

Złożenie deklaracji w dniu dzisiejszym ws zawarcia umowy na czas określony ze skarbnikiem 

rodzi następujące konsekwencje: po upływie roku trwania umowy wygasałaby ona samoistnie. 

Uchwała Rady Miasta o powołaniu istniałaby, natomiast nie byłoby  kontynuacji stosunku 

pracy. Takie rozwiązanie wydaje się być niedopuszczalne. Zatem konsekwencją tego 

rozumowania, że powołanie następuje na czas nieokreślony, skarbnik pełni tak długo swoją 

funkcję, do chwili odwołania go z funkcji skarbnika miasta na wniosek Burmistrza Miasta.  

 

 Radny Tomasz Kostyra wyrażając swoje wątpliwości stwierdził, że jeżeli wprost nie jest coś w 

przepisach zabronione, to jest to dozwolone. Następnie radny stwierdził, że są znane przykłady 

z innych miast i gmin powiatów, że tego tupu powołania  na czas określony były stosowane. 

Radny podkreślił, że w takcie procesu naboru pojawiło się szereg wątpliwości co do 

kandydatki. Radny stwierdził, że Pani Ruskiej rada chce dać szansę na próbę i jeżeli 

oczekiwania radnych zostaną spełnione, wówczas nie ma przeszkód do kontynuowania 

współpracy w latach kolejnych. Radny stwierdził, że gdyby powołanie było na czas określony 

wówczas pozwoliłoby to na zaoszczędzenie dużych środków przeznaczonych na ewentualną 

odprawę. Pan Kostyra poinformował, że jest to podyktowane troską o budżet i interes miasta.  

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza 

Kostyry, zgodziła się z opinią mecenasa Ostrowskiego, jednocześnie stwierdziła, że rozumie 

obawy radnych. Następnie Pani Burmistrz zadeklarowała, że jeżeli Regionalna Izba 

Obrachunkowa w przyszłym roku stwierdzi nieprawidłowości i negatywnie zaopiniuje 

wykonanie budżetu miasta za 2015 rok – Burmistrz Miasta wystąpi z wnioskiem o odwołanie 

skarbnika. Wniosek o odwołanie skarbnika musi być uzasadniony opinią RIO. Jednakże Pani 

Burmistrz podkreśliła, że powołanie na czas określony jest nie możliwe z prawnego punktu 

widzenia. 

 

 Mec. Ryszard Ostrowski przywołał wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 roku sygn. akt 

IPK29/8 oraz uchwałę RIO w Krakowie z 20 czerwca 2012 roku KI 412/142/12 gdzie znajdują 

się stanowiska, iż nie jest możliwe powołanie skarbnika gminy na czas określony. Zarówno 

Sąd Najwyższy jak i RIO uznały nieważność podjętych uchwał, ponieważ nie istnieją przepisy 

szczególne, które zezwalałyby na obowiązywanie uchwał na czas określony. Następnie mec 

wyjaśnił, że skarbnik miasta będzie pełnił funkcję tak długo, aż burmistrz miasta nie złoży 

wniosku do Rady Miasta o jego odwołanie, a stosunek pracy będzie trwał od chwili powołania 

do chwili odwołania.  

 

 Radny Tomasz Kostyra wyjaśnił, że z ustaleń przed sesją wynikało, że w uchwale nie będzie 

zapisu o powołaniu skarbnika na czas określony, jednakże taki zapis miał się znaleźć                          

w umowie o pracę. Następnie podkreślił, że jeżeli ze strony Burmistrza Miasta nie ma 

deklaracji, że będzie to czas określony, to  przypadku ewentualnego wniosku o odwołanie 

skarbnika miasta konsekwencje finansowe dla miasta pojawią się na pewno. Następnie radny 

zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku złożenia wniosku o odwołanie skarbnika, budżet 

miasta będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z odprawami czy innymi 

świadczeniami.   

 

 Mec. Ryszard Ostrowski wyjaśnił, że odprawa oczywiście będzie się należała, na podstawie 

ustawy o pracownikach samorządowych. Następnie podkreślił, że deklaracja ze strony Pani 

Burmistrz jest i w tej chwili nic więcej nie można zrobić, nie można dać gwarancji – ponieważ 

nie ma formalnie takiej możliwości.  

 

 Radny Tomasz Kostyra podziękował za wyjaśnienia. Następnie poinformował, że polemika 
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podyktowana była wątpliwościami, a cały proces powołania budził wiele emocji. Następnie 

podkreślił, że radni zgłaszający zastrzeżenia w głównej mierze kierowali się interesem miasta 

jako celem nadrzędnym. Radny zwrócił się do Pani Burmistrz z zapytaniem czy jest w stanie 

wprowadzić  do umowy o pracę zapis, że będzie ona zawarta na czas określony. 

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że nie może być inaczej - umowa musi być 

na czas nieokreślony co już zostało wyjaśnione przez Pana mec. Ostrowskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta odczytała pismo nadesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Katowicach (załącznik nr 3 do protokołu). 

 

W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady zwróciła się do 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie tytułu projektu uchwały. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” – 6 głosów, „przeciw” - 3 głos, „wstrzymujących się” – 4 głosy. 

 

Uchwała nr XII/76/15 Rady Miasta Lędziny w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lędziny została 

podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad 4.  

ZAKOŃCZENIE 

 

Przewodnicząca Rady Miasta wobec wyczerpania porządku obrad oraz działając zgodnie                           

z obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miejskiej Lędziny, zakończyła 

obrady Sesji Rady Miasta słowami: 

 

ZAMYKAM OBRADY XII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA                                

VII KADENCJI 

 

 

Liczba załączników: 4 

 

W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi integralną 

część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła 

Mariola Kaiser 

 

 

 

 

Obradom przewodniczyła 


