Protokół nr 12/2012
Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 19 października 2012 roku.
Posiedzeniu komisji przewodniczył jej przewodniczący radny Bogusław Babicz.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości
zaproszonych i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisjiporządek został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski i zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu październiku br.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19.10.2012 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz odczytał członkom
komisji treść pisma jakie wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku od
Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Krzętle 1 z dnia 8 października 2012 r.
o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem Piotrem Wyczesanym
pełniącym funkcje Radnego Rady Miejskiej w Brzesku.
Przewodniczący odczytał treść art.25 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym oraz
orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym jest pozostawione do swobodnej decyzji rady ( Wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 11.12.2007 r. Sygn. I PK.152/07).
Obecny na posiedzeniu komisji, zaproszony radny Piotr Wyczesany przedstawił
komisji historię zatrudnienia w Zakładzie Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Krzętle 1,
przedłożył komisji dodatkowo do wglądu umowę o pracę na czas określony, zawartą w
dniu 1.03.2012 do 29.02.2016 r, , pismo pracodawcy określającego status pracownika po
ustnym wypowiedzeniu umowy, oraz wezwanie Sądu Rejonowego w Bochni – Sądu
Pracy wyznaczającego termin rozprawy z powództwa Pana Piotra Wyczesanego o
przywróceniu do pracy na dzień 6 grudnia 2012 r.
Na zapytania członków komisji radny Piotr Wyczesany poinformował, że w taki sam
sposób zostało zwolnionych 5 osób.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk po wypowiedziach radnego stwierdził, że bardzo
dziwne jest iż w zakładzie produkcyjnym likwiduje się dział sprzedaży. Jest mało
wiarygodne, że firma produkcyjna będzie funkcjonować bez działu sprzedaży.
Radny Jerzy Gawiak
stwierdził, z przedstawionych informacji wynika jasno iż
pracownicy wykonali swoją pracę tak jak to zakładano, pozyskali dla firmy nowych
klientów, odbiorców i teraz są już niepotrzebni.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zapytał radnego Piotra Wyczesanego czy praca w
Radzie Miejskiej w Brzesku miała wpływ na jego zwolnienie?.
Radny Piotr Wyczesany odpowiedział, że absolutnie nie, z powierzonej mu pracy
wywiązywał się dobrze, w czasie odbywających się sesji przebywał na urlopie
wypoczynkowym.
Po dyskusji komisja podjęła wniosek o treści:
Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Brzesku zapoznała się z pismem Zakładu
Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Krzętle 1 z dnia 8 października 2012 r. o wyrażenie
zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem Piotrem Wyczesanym pełniącym
funkcje Radnego Rady Miejskiej w Brzesku. Komisja wysłuchała wyjaśnień radnego
Piotra Wyczesanego, który przedłożył komisji dodatkowo do wglądu umowę o pracę na
czas określony, która została zawarta w dniu 1.03.2012 do 29.02.2016 r,, pismo
pracodawcy określającego status pracownika po ustnym wypowiedzeniu umowy, oraz
wezwanie
Sądu
Rejonowego
w
Bochni
–
Sądu
Pracy
wyznaczającego termin rozprawy z powództwa Pana Piotra Wyczesanego o
przywróceniu do pracy na dzień 6 grudnia 2012 r.
Komisja Statutowa uznała iż przyczyny
podane przez pracodawcę
w
wypowiedzeniu umowy o pracę są mało wiarygodne w świetle wyjaśnień radnego i
przedstawionych przez niego dokumentów.
Również biorąc pod uwagę przedmiot działalności firmy komisja uznaje iż
likwidacja Działu Handlowego jako przyczyny wypowiedzenia jest niewiarygodna.
Komisja wzięła pod uwagę iż zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym jest pozostawione do
swobodnej decyzji rady ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2007 r. Sygn. I
PK.152/07).
W związku z powyższym Komisja Statutowa wnioskuje o podjęcie przez Radę
Miejską w Brzesku uchwały o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym
Panem Piotrem Wyczesanym stosunku pracy . Wniosek został przegłosowany
jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.30 10.30
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