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Wroclaw, dnia 
"13 stycznia 2011 t.

Rozstrzygnigcie nadzor cze

Na podstawie art. 9l ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. IJ. z 2001r., Nr 142, poz. l59l z po2niejszymi zmianami) wojewoda
Dolnosl4ski - organ Nadzoru nad jednostkami samorzqdu terytoriarnego

stwierdza niewa2noSd

/d/u / l

/ * -
/ l

uchwaly Rady Gminy OleSnica z dnia23
miesipcznego limitu kilometr6w na jazdy

grudnia 2010 roku nr III/8/I 0 w sprawi e przyznania
lokalne W6jtowi Gminy OleSnica.

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2010 roku Rada Gminy olednica podjqla uchwalq nr III/g/10 w
sprawie przyznania miesigcznego limitu kilometr6w na jazdy lokalne w6jtowi Gminy
oleinica. Uchwala wplynEla do organu Nadzoru w dniu 29 grudnia20l0 roku.

W toku badania legalnosci przedmiotowej uchwaly organ nadzoru stwierdzil jej
podjqcie z istotnym naruszeniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 2l listopada 200g r. opracownikach samorz4dowych (Dz. tJ. z 200g r., Nr 223, poz. r45g z p61n. zm.) w zwiqzku z
$ lus t ' l i $3us t .  l t ozpo rzqdzen iaM in i s t r a l n f r as t ruk tu r yzdn ia25marca2002 r .w
sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt6w u1ywaniado cel6w
sluzbowych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w niebgdqcych wlasnosci4
pracodawcy (Dz. U., Nr 27, poz. 271 ze zmianami).

Uchwala stanowi:

"$ 
1' ustala sig w6jtowi Gminy olesnica Marcinowi Kasinie miesigczny limit kilometr6w na

iazdy lokalne (teren gminy olesnica) w ilosci 300 km od dnia 23 grudnia 2010 r.
$ 2' Do zawarcia umowy cywilno prawnej, stanowiqcej podstawE zwrotu koszt6w u2ywania
do cel6w sluzbowych samochodu osobowego, nie bEdqcego wlasnosci4 gminy, upowazria siq
Przewodni czqcego Rady Gminy.,,

zgodnie z ttesciqpowolanego w podstawie prawnej uchwaly $ I ust. I rozporz4dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
koszt6w u2ywania do cel6w sluzbowych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w
niebEd4cych wlasnosci4 pracodawcy,,zwrot koszt6w uzywania przez pracownika w celach
slu2bowych do iazd lokalnych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w



niebpd4cych wlasnoSci4 pracodawcy, zwanych dalej ,,pojazdami do cel6w t\rr6syrtych".
nastgpuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej migdzy pracodawc4 a
pracownikiem, o uZywanie pojazdu do cel6w sluZbowych, na warunkach okreSlonych w
rozporzqdzeniu." Wedlug zaS $ 3 ust. I wymienionego rozporzqdzenia ,,miesipczny limit
ki lometr6w na j azdy lokalne, z uw zglgdnieniem ust. 2 - 4, ustala pracodawca. "

Jak wynika z powolanych przepis6w prawa podmiotem upowaznionym do ustalenia
miesigcznego limitu kilometr6w na jazdy lokalne samochod6w osobowych, motocykli i
motorower6w niebqdqcych wlasnoSci4 pracodawcy oraz zawarcia z pracownikiem umowy o
u2ywanie pojazdu do cel6w slu2bowych jest pracodawca.

Rozporz4dzenie nie definiuje u?ytego pojgcia ,,pracodawey", a zatem niezbqdnym jest
odniesienie siQ do przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych zwanej dalej ,,ustawq", w celu konkretyzacji os6b (podmiot<iw)
uprawnionych do podjgcia opisanych czynnoSci jako ,,pracodawca" w stosunku do w6ita
gminy jako pracownika samorz4dowego zatrudnianego na podstawie wyboru.

Zgodnie z art. 8 tej ustawy:

,, 1 . Pracodawcq w6jta j est urzqd gminy.
2. CzynnoSci z zakresu prawa pracy wobec w6jta (burmistrza, prezydenta miasta), zwiqzane z
nawi4zaniem i rozwiqzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczqcy rady gminy, a
pozostale czynnoSci - .vqYznaczona przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba
zastgpuj4ca lub sekretarz gminy, z tym 2e wynagrodzenie w6jta ustala rada gminy, w drodze
uchwaly."

Warto zwrocil uwagQ, 2e przepis art. 8 ust. 2 ustawy rozrohnia 3 kategorie czynnoSci
zwiqzanych ze stosunkiem pracy w6jta gminy i okreSla katalog podmiot6w uprawnionych do
ich dokonywania w imieniu pracodawcy czyli urzgdu gminy. I tak, czynnoSci zwiqzane z
nawiqzaniem i rozwi4zaniem stosonku pracy wykonuje przewodniczqcy rady gminy; rada
gminy zaS ustala, w drodze uchwaly, wynagrodzenie w6jta. Pozostalych, nie wymienionych
czynnoSci zwiqzanych ze stosunkiem pracy dokonuje zaS Wznaczona przez w6jta osoba
zastgpuj4ca lub sekretarz gminy. Przykladowo, do czynnoSci tych naleaec bEd4 niew4tpliwie
czynnoSci zwiqzane z udzielaniem urlopu czy dotyczqce podr62y sluZbowych (zob.
Agnieszka Rzetecka-Gil: Ustawa o pracownikach samorzqdowych. Komentarz,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warsz awa 2009).

W ocenie Wojewody DolnoSl4skiego, czynnoSci dotycz4ce ustalenia w6jtowi gminy
miesigcznego limitu kilometr6w na jazdy lokalne samochod6w osobowych, motocykli i
motorower6w niebgd4cych wlasnoSciq pracodawcy orcz zawarcia z w6jtem gminy umowy o
u2ywanie pojazdu do cel6w sluZbowych nie mieszczqsig w zakresie dzialart zwiqzanych z
nawi4zaniem i rozwiqzaniem stosunku pracy czy ustaleniem wynagrodzenia w6jta gminy.
TreSi przedstawionej regulacji wskazuj e zatem,2e osobq uprawnionq do ich dokonania, w
imieniu urzqdu gminy jako pracodawcy, jest wymaczona przez w6jta osoba zastEpuj4ca lub
sekretarz gminy.

Rada gminy nie posiada uprawnieri pracodawcy okreSlonych przepisami
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu koszt6w u?ywania do cel6w slu2bowych samochod6w osobowych,
motocykli i motorower6w niebEdqcych wlasnoSci4 pracodawcy. Organ stanowiqcy gminy,
mocq art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorz4dowych i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o



samorzqdzie gminnym
gminy. Ztychsamych
gminy.

Tym samym uchwala nr III/8/10 Rady Gminy Ole6nica z dnia 23 grudnia 2010 roku
zostala podjgta z istotnym naruszeniem powotanych przepis6w art. 8 ust. 2 ustawy o
p racown ikachsamorz4dowychoraz$1us t .  l i $3us t .  lwymien ionegorozporz4dzen ia
Ministra Infrastruktury z dnia25 marca2002 r. co obliguje Organ nadzoru do stwierdzenia jej
niewaZnoSci.

W Swietle powyZszego

Bior4c powylsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnigcia przysluguje skarga do Wojew6dzkiego S4du
Administracyjnego we Wroclawiu w terminie 30 dni od jego dorEczenia, kt6rq nalezy wnieS6
za poSrednictwem Organu Nadzoru - Wojewody Dolno5l4skiego.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzqdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru
niewaZnoSci uchwaly organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objqtym stwierdzeniem niewaZnofici, z dniem dorEczenia rozstrzygnigcia nadzorczego.
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zostal upowa2niony v,rylqcznie do ustalenia wynagrodzenia w6jta
powod6w takich uprawnieri nie posiada r6wnie2 przewodniczqcy rady


