
UCHWAŁA NR XIII/121/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie ar. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu 
Zygmuntem Majchrzakiem zatrudnionym w Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 29 maja 2015 r. do Rady Miejskiej w Swarzędzu wpłynął wniosek Zarządu Gminnej
Spółdzielni w Swarzędzu o wyrażenie zgody na rozwiązanie przez Spółdzielnię stosunku
pracy z radnym Zygmuntem Majchrzakiem. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy,
której jest członkiem. Rada Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez
radnego mandatu.

Po otrzymaniu wniosku Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu pismem Nr BRM.0004.21.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r., poinformowała
radnego Zygmunta Majchrzaka o w/w wniosku i zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska
wobec argumentów zawartych we wniosku.

Ponadto Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zorganizowała spotkanie, którego
celem było omówienie zagadnień ujętych we wniosku złożonym przez Zarząd Gminnej
Spółdzielni w Swarzędzu oraz podjęcie próby kompromisu i porozumienia obu stron.
Podczas spotkania ustalono, że rozwiązanie sprawy jest możliwe po złożeniu do dnia
15 lipca br. przez radnego Zygmunta Majchrzaka pisma w sprawie rozwiązania z nim
stosunku pracy z dniem 2 września br., po czym Gminna Spółdzielnia wycofa wniosek
o wyrażenie przez Radę Miejską w Swarzędzu zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym Zygmuntem Majchrzakiem. Radny Majchrzak do dnia 15 lipca br. nie złożył
stosownego pisma.

Rada Miejska w Swarzędzu dokonała analizy stanu faktycznego i prawnego opierając się
na:

1. wniosku Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu z dnia 29 maja 2015 r.

2. opinii prawnej w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwały na podstawie przepisu
art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

3. piśmie radnego Zygmunta Majchrzaka z dnia 24 czerwca 2015 r.

4. piśmie Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2015 r.

5. piśmie Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu z dnia 16 lipca 2015 r.

6. piśmie radnego Zygmunta Majchrzaka z dnia 20 lipca 2015 r.

7. piśmie Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu z dnia 20 lipca 2015 r.

Zarząd Spółdzielni swój wniosek uzasadnił tym, że podejmowane przez Pana Majchrzaka
decyzje personalne, realizowały wyłącznie jego cele prywatne kosztem Spółdzielni. Decyzje
te uznane zostały przez Zarząd za szkodliwe dla Spółdzielni i mogące mieć niekorzystne
skutki dla jej gospodarki i wizerunku. Z powyższym względów Pan Zygmunt Majchrzak
został w dniu 27.05.2015r. odwołany z funkcji prezesa zarządu i aktualnie jest zwolniony z
obowiązku świadczenia pracy. Ponadto ze złożonego wniosku wynika, że Spółdzielnia jest
obecnie w trudnej sytuacji finansowej i zachodzi obawa nieuchronnej redukcji zatrudnienia,
a wypłaty znacznych kwot tytułem wynagrodzenia należnego z racji wiążącej Spółdzielnię
umowy o pracę z Panem Majchrzakiem byłyby nieuzasadnione zarówno gospodarczo jak
i społecznie. Zarząd Spółdzielni poinformował również, że Pan Majchrzak ma uprawnienia
do świadczeń emerytalnych, z których korzysta. Jednocześnie zaznaczono, że podstawą
wnioskowanej zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Majchrzakiem nie są
zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego.

W odpowiedzi na wniosek Gminnej Spółdzielni radny Zygmunt Majchrzak wyraził
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niezadowolenie wobec odwołania go z funkcji prezesa zarządu oraz poinformował, że od
wielu miesięcy deklarował zakończenie pracy zawodowej i ustąpienie z funkcji prezesa
Gminnej Spółdzielni z dniem 31 lipca 2015 roku. Radny wyjaśnił, że w tym właśnie dniu
przypada 50 lat jego pracy zawodowej, w tym 33 lata pracy w Gminnej Spółdzielni. Odnośnie
podejmowanych przez niego decyzji personalnych, radny Majchrzak stwierdził, że
zdecydował się zatrudnić na wolne stanowisko na okres 3 miesięcy specjalistę do spraw
handlu o odpowiednim wykształceniu, dużej wiedzy i doświadczeniu na tym stanowisku.

W ocenie rady wskazane we wniosku pracodawcy okoliczności nie są związane z
wykonywaniem przez radnego mandatu, wobec czego wyraża się zgodę na rozwiązanie
umowy o pracę z Panem Zygmuntem Majchrzakiem.
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