
- Projekt -  
Uchwała Nr XXXVI/       /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 lipca 2009 roku  

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym 

Powiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem. 
 
 
Na podstawie art.22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z pismami Zarządu 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA w Ustroniu znak: DL/5437/09 oraz znak: 
NZ/3752/2009 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1 Rada Powiatu Wodzisławskiego wyraŜa zgodę na rozwiązanie stosunku pracy przez 
pracodawcę Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA w Ustroniu z radnym Panem 
Grzegorzem Dziewiorem. 

2 Uzasadnienie niniejszej uchwały zawiera załącznik. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
         do uchwały Nr XXXVI/…/2009 
         Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z dnia 30 lipca 2009 roku 
 
 

Uzasadnienie  
uchwały Nr XXXVI/…/2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 30 lipca 2009 roku 

 
 
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA w Ustroniu pismem z dnia 28 
maja 2009 roku (znak DL/5437/09) doręczonym w dniu 9 czerwca 2009 roku zwrócił się                
z prośbą o wyraŜenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z odwołanym przez Radę 
Nadzorczą Spółki Prezesem Zarządu Panem Grzegorzem Dziewiorem. W piśmie 
stwierdzono, iŜ pozostawanie odwołanego Prezesa w stosunku pracy w ww. Spółce budzi 
sprzeciw związków zawodowych i jest ekonomicznie nieuzasadnione.  
 Wobec brzmienia przepisu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2009 roku                         
o samorządzie powiatowym, który stanowi, Ŝe rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody rady powiatu, której jest członkiem, rada powiatu odmówi zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeŜeli podstawą rozwiązania tego stosunku są 
zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Pismem z dnia 12 czerwca 
2009 roku (znak: BRZ.0043 – 02/09) Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do 
pracodawcy o wyjaśnienie, czy rozwiązanie stosunku z ww. radnym pozostaje w związku                 
z wykonywaniem przezeń mandatu. 
 W dniu 18 czerwca 2009 roku doręczono pismo Zarządu Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” SA w Ustroniu z dnia 16 czerwca 2009 roku                                
(znak: NZ/3752/2009), gdzie ww. reprezentant pracodawcy oświadczył, iŜ rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Panem Grzegorzem Dziewiorem nie jest związane z wykonywaniem 
przez niego funkcji radnego Powiatu Wodzisławskiego. 
 Wobec powyŜszego, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pana Radnego, Rada Powiatu 
podejmuje uchwałę o powyŜszej treści uznając, iŜ nie narusza ona normatywnego zakazu 
wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Radnym. Ponadto Rada uznała, iŜ w 
sytuacji odwołania Pana Radnego Grzegorza Dziewiora z funkcji Prezesa Zarządu istotnie 
brak byłoby dalszych racjonalnych podstaw utrzymywania ww. stosunku pracy. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXVI/……/2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 lipca 2009 roku 

 
w sprawie:  wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym 

Powiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem. 
 
 
 

W związku  z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym, który mówi, iŜ rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody 
rady powiatu, której jest członkiem. 

Wobec powyŜszego przedkładam stosowny projekt uchwały wraz z projektem 
uzasadnienia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 
            /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 
 
 


