Uchwała Nr XXVIII/227/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie opinii na temat wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radną wobec likwidacji zakładu pracy
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew
przyjętego Uchwałą Nr XXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 czerwca
2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 162, poz. 5721) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Karczewie nie widzi potrzeby wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radną p. Wiesławą Anną Zackiewicz – Dyrektorem Integracyjnego Centrum
Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 w trybie art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwagi na likwidację zakładu pracy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 08 czerwca 2012r. Starosta Otwocki wystąpił do Rady Miejskiej w Karczewie
o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Karczewie Panią
Wiesławą Anną Zackiewicz na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
We wniosku Starosta Otwocki wskazał jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy likwidację
zakładu pracy - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku, którego Pani
Wiesława Anna Zackiewicz jest Dyrektorem.
Szczególna ochrona stosunku pracy radnego wynikająca z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym doznaje ograniczenia w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy
zatrudniającego radnego, na podstawie art. 411 ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z powołanym
przepisem Kodeksu pracy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje
się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem umowy o pracę, do których art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Z uwagi na powyższe oraz powołaną we wniosku z dnia 08 czerwca 2012r. przyczynę
rozwiązania stosunku pracy radnego, którą jest likwidacja zakładu pracy, rozwiązanie
stosunku pracy z radną Panią Wiesławą Anną Zackiewicz nie jest uzależnione od zgody Rady
Miejskiej w Karczewie.

