UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Na podstawie art.. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 509) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Edytą Kolendo, zatrudnioną
w Gimnazjum Publicznym im. generała Stanisława Maczka w Lądku-Zdroju, z powodu likwidacji wyżej
wymienionej szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

Podstawą prawną dla podejmowanej uchwały stanowi przepis art. 25 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506). Przepis ten stanowi, że
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.
Pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. p.o. Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. generała
Stanisława Maczka w Lądku-Zdroju wystąpiła do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju o wyrażenie zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z Panią Edytą Kolendo, zatrudnioną w ww. szkole.
Jak wynika z pisma, w związku z reformą systemu oświaty, zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano klasy I, a w następnych latach kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum. W związku z powyższym, z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi
likwidacja ww. szkoły. Z kolei zgodnie z art. 126 ust. 1 ww. ustawy w roku szkolnym 2018/2019
z

nauczycielami

gimnazjów

prowadzonych

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego,

zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze
zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie
kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.
Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża przekonanie, że rozwiązanie z radną Edytą Kolendo
stosunku pracy nie ma żadnego związku i wpływu na wykonywanie przez nią mandatu radnej
Gminy Lądek-Zdrój, a ponadto podstawą rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez nią mandatu.
Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.
z up. Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
Alicja Piwowar
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