UCHWAŁA Nr 42/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie nie wyra żenia zgody na rozwi ązanie stosunku pracy z radn ą

Na podstawie art. 13 ust. 1 w zwi ązku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759) uchwa ła się,
co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radn ą Arietą Mateja .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Po zapoznaniu się z pismem z dnia 24 stycznia 2007r. Burmistrza Koronowa
w sprawie wyrażenia zgody na rozwi ązanie umowy o prac ę z radną Panią Arietą Mateja
zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Miejsko - Gminnego O środka Kultury w Koronowie
w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy tj. przez o świadczenie pracodawcy z zachowaniem
okresu wypowiedzenia oraz po przeprowadzeniu post ępowania wyjaśniaj ącego przez
przedstawicieli Rady Powiatu, które nie potwierdzi ło dewastacji obiektu zarz ądzanego
bezpośrednio przez radną stwierdzono, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych
do rozwiązania stosunku pracy z radn ą pomimo, że wniosek nie jest zwi ązany
z wykonywaniem mandatu radnego. W świetle powyższego zamiar pracodawcy zdaniem
radnych nie jest dostatecznie uzasadniony.
Zaj ęcie takiego stanowiska nie narusza art. 8 Kodeksu pracy o tre ści „Nie może czynić
ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze spo łeczno — gospodarczym przeznaczeniem
tego prawa lub zasadami wspó łżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uwa żane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".
W tym stanie rzeczy radni stosunkiem g łosów:
- 17 za,
- 2 przeciw,
- 2 wstrzymuj ących,
nie wyrazili zgody na rozwi ązanie stosunku pracy z radn ą Panią Atrelą Mateja.
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