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UCHWALA NR XXIX/152/13 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie rozni^zania stosunku pracy z radn^ 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 

(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, 

CO nastQpuje. 

§ 1. 1. Odmawia si^ zgody na rozwi^zanie stosunku pracy z radn^ Pani^ Agnieszk^ 

Demianczuk, zatrudnion^ w Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy we 

Wroclawiu - Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Legnicy. 

2. Uzasadnienie odmowy na rozwi^zanie stosunku pracy stanowi zal^cznik do niniejszej 

uchwaty. 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podJQcia. 

Przewodnica'q^cy 
Rady Miej^^^T^hojnowa 

ohski 



Zal^cznik do Uchwaly Nr XXIX/152/13 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 23 maja 2013 r. 

Uzasadnienie 

Dyrektor Agencj i Nieruchomosci Rolnych Oddz ia l Terenowy we Wroclawiu 

(wczesniej Administracja Zasobu Wlasnosci Rolne] Skarbu Panstwa w Legnicy) 

poinformowal Rad^ l^iejsk^ Chojnowa o zamiarze rozwi^zania umowy z pracownikiem 

Agencji - radn^ Rady Miejskiej Chojnowa Pani^ Agnieszk^ Demianczuk i w y s t ^ i l o 

wyrazenie przez Rad^ zgody na planowane rozwi^zanie umowy z radn^. Jako przyczyn^ 

rozwi^zania umowy wskaza l okolicznosci nie lez^ce po stronie pracownika w rozumieniu 

przepisow ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach rozwi^zywania z 

pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotycz^cych pracownikow. 

Przewodnicz^cy Rady skierowal pismo w tej sprawie pod obrady Rady oraz do 

wymienionej radnej, ce lem ustosunkowania S I Q do wniosku oraz zawartych w tym wniosku 

zarzutow pracodawcy, stawianych radnej. Na sesji w dniu 21 marca 2013 r. radna 

Agnieszka Demianczuk przedstawila informacje na temat przebiegu Jej zatrudnienia w 

Agencji oraz odniosia si^ do uzasadnienia wniosku pracodawcy; wyjasni ia m.in. ze w 

Agencji sq_ wci^z zatrudniani nowi pracownicy, zatem informacja pracodawcy o 

ograniczaniu zatrudnienia nie jest zgodna z prawd^. Podala, iz obci^zenie prac^ w Sekcji 

legnickiej jest bardzo duze; pracownicy stale pracuj^ po godzinach pracy, bior^ prac^ do 

domu. Obecnie zatrudnionych w Sekcji jest 17 osob, podczas gdy struktura organizacyjna 

przewiduje zatrudnienie 19 osob. Ponadto uwaza, ze wykonuje prac^ dobrze, sumiennie i z 

zaangazowaniem, pomimo stalego dokladania pracy i nowych obowi^zkow. 

Po krotkiej dyskusj i , w czasie ktorej podnoszono, ze wniosek pracodawcy ma 

zwi^zek z wykonywaniem przez radn^ mandatu i dz ia laniami radnej, zgloszony zostal 

wniosek formalny o przesuni^cie na kolejn^ sesj^ projektu uchwaty. 

Na sesji w dniu 23 maja 2013 r. radni Rady Miejskiej Chojnowa ponownie zajmowali 

si^ spraw^ wyrazenia zgody na rozwi^zanie umowy z radn^. W dyskusj i glos zabrali: radny 

Jerzy Poznar, ktory wyjasni l , ze argumenty przedstawione Radzie przez Agenc j i Roln^ nie 

przekonuj^ go zwiaszcza, ze Agencja oglosi la zamiar zatrudnienia 10 osob, co pozostaje w 

sprzecznosci z podan^ przyczyn^ zwolnienia radnej, tj. koniecznosci^ ograniczenia 

zatrudnienia. Glos zabral , obecny na sesji, dyrektor Agencj i stwierdzaj^c, ze zwolnienie 

jest konleczne, ma zwi^zek z likwidacj^ jednostek terenowych Agencj i , a na wybor radnej 

do zwolnienia wp iyw miai wynik 3-stopniowej weryfikacji pracownikow i ocena pracy 



radnej, a nie wykonywanie mandatu przez radn^. 

Z takim stanowiskiem nie zgodz i la si^ radn^ Agnieszka Demianczuk. 

W zarzadzonym nastepnie glosowaniu nad uclnwal^ 13 radnych opowiedzialo s\q za 

niewyrazeniem zgody na rozwi^zanie umowy o pracQ z radn^ Agnieszka Demianczuk 


