
Załącznik do Uchwały Nr VIII/35/11

Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r.

UZASADNIENIE

W dniu  29  grudnia  2010r.  do  Rady Powiatu  w Pułtusku  wpłynął  wniosek

Wójta  Gminy Obryte  Pana  Jana  Mroczkowskiego  dotyczący wyrażenia  zgody na

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku Panem Zbigniewem

Szczepanikiem , który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku

sekretarza Gminy Obryte. 

Jako  przyczynę  rozwiązania  stosunku  pracy,  Wójt  Gminy  Obryte  podaje  utratę

zaufania  do  Pana  Zbigniewa  Szczepanika  w  związku  z  prowadzoną  kampanią

wyborczą w ostatnich wyborach samorządowych. 

 Zgodnie  z  art.  22  ust  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm) Rada Powiatu powinna

zbadać,  czy  podstawą  rozwiązania  stosunku  pracy  z  Radnym  Rady  Powiatu

p.  Zbigniewem  Szczepanikiem,  która  została  przedstawiona  we  wniosku,  są

zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. 

 Pan Zbigniew Szczepanik jest radnym Rady Powiatu w Pułtusku od 1998r. W

latach 2006- 2010 pełnił funkcję  członka Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

W roku  2007  Zarząd  Powiatu  na  posiedzeniach  m.in.  w dniach:  22  marca

2007r., 26 marca 2007r. i 28 marca 2007r. omawiał sprawę funkcjonowania Domu

Pomocy Społecznej w Obrytem, którego dyrektorem był  Pan Jan Mroczkowski.

Na  posiedzeniach  Zarządu  był  obecny   radny  Pan  Zbigniew  Szczepanik,  który

uczestniczył  w  dyskusji  i  podpisał  protokoły  posiedzeń  Zarządu.

Zarząd  sformułował  zarzuty  wobec  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  

w Obrytem, które stanowiły podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy

Obryte  o  wyrażenie  zgody  na  rozwiązanie  z  ówczesnym  radnym  Janem

Mroczkowskim stosunku pracy.  

Rada  Gminy  Obryte  na  posiedzeniu  w  dniu  27  marca  2007r.,  w  którym



uczestniczył Pan Tadeusz Nalewajk – Starosta Pułtuski oraz Zbigniew Szczepanik,

podjęła Uchwałę Nr VI/28/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na

rozwiązanie z radnym stosunku pracy.  

Na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu,  w  dniu  28  marca  2007r.,  w  którym

uczestniczył  również Pan Zbigniew Szczepanik,  Zarząd podjął  decyzję w sprawie

odwołania  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Obrytem  Pana  Jana

Mroczkowskiego,  podejmując  w  tej  sprawie  uchwałę  Nr   18/07,  którą  również

podpisał Pan Zbigniew Szczepanik.

Ponadto,  należy  zauważyć,  że  w okresie  wskazanym we wniosku,  Pan  Jan

Mroczkowski nie był pracodawcą Pana Zbigniewa Szczepanika, lecz jedynie jednym

z mieszkańców gminy kandydującym na funkcję wójta. Natomiast przyczyną utraty

zaufania a w następstwie wypowiedzenie umowy o pracę,  mogą stanowić działania

wymierzone  przeciwko  pracodawcy,  nienależyte  wykonywanie  powierzonych

obowiązków,  niemożność  porozumienia  się  i  współpracy  przełożonego

z pracownikiem wynikająca z ich odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy, która

przejawia się w sposobie wykonywania obowiązków pracowniczych. Przedstawiona

sytuacja nie miała miejsca, a w związku z tym nie mogła nastąpić utrata zaufania do

pracownika.  

Analiza  przepisów  Kodeksu  pracy  mających  zastosowanie  w  zakresie

nieuregulowanym  ustawą  o  pracownikach  samorządowych  prowadzi  do  wielu

wniosków. Na przykład niedopuszczalne jest rozwiązanie z pracownikiem stosunku

pracy  nie  tylko  ze  względu  na  płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,

narodowość, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

seksualną,  ale  także  ze  względu  na  przekonania  polityczne.  Tylko  sekretarza

zrzeszonego  w partii  politycznej  bądź biorącego udział  w jej  tworzeniu szef  j.s.t.

będzie  mógł/musiał  zwolnić. Należy zauważyć,  że okres  kampanii  wyborczej  jest

typowym okresem walki politycznej i nie może mieć wpływu na ocenę pracownika.

 Rada Powiatu mając na względzie wyżej przedstawione argumenty uznaje, że

podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez

Pana Zbigniewa Szczepanika  mandatu radnego. 



Nie  znajdując  podstaw  do  akceptacji  wniosku  Wójta  Gminy  Obryte

Rada Powiatu odmawia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy w Urzędzie

Gminy w Obrytem z Panem Zbigniewem Szczepanikiem - radnym Rady Powiatu w

Pułtusku. 


