
UCHWAŁA NR XXVIII (192) 2012

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Odmawia sie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zakład Produkcji Spożywczej 
Sp.z o.o. Krzętle ,  umowy o pracę z Panem Piotrem Wyczesanym, radnym Rady Miejskiej w Brzesku. 

§ 2. 

Uzasadnienie stanowiska Rady zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII (192) 2012 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 29 października 2012 r. 

W dniu 19 października 2012 r. odbyło sie posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku, na 
którym to posiedzeniu komisja 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 przedstawionymi wyjaśnieniami i ustaleniami Komisji Statutowej Rada Miejska w Brzesku nie 
wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Piotrem Wyczesanym. 
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