UCHWALA Nr XXVII199/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 14 Iistopada 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiant; warunkow pracy
i placy z radnym

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorz'ldzie gmmnym

(t.j . Dz. U. z 2013 r. poz.594 z pain. zm.), w zwi'lzku z art. 42 § 1 k.p.( t.j. Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z p6in. zm) Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§ 1. Nie wyraza zgody na zmiany warunkaw pracy i placy radnemu Rady Gminy
Sochocin

- Stanislawowi Kwiatkowskiemu przez pracodawcy tj. Kierownika Gminnego

Osrodka Pomocy Spo1ecznej w Sochocinie.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

UZASADNIENIE
do UCHWALY Nr XXVI/19912013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 14 Iistopada 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmian-r warunkow pracy
i placy z radnym

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorz<j.dzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z p6Z. zm.) : "RozwiC}Zanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody rady gminy, kt6rej jest czlonkiem. Rada gminy odm6wi zgody na
rozwiC}Zanie stosunku pracy z radnym, jezeli

podstaw~

rozwiC}Zania tego stosunku

s~

zdarzenia zwiqzane z wykonywaniem przez radnego mandatu". W mysl art. 42 § 1 k.p ..( tj.
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6Zn. zm)
stosuje siy odpowiednio do wypowiedzenia

"Przepisy

wynikaj~cych

0

wypowiedzeniu umowy

0

pracy

z umowy warunk6w pracy i placy."

W dniu 28 pazdziemika 2013 roku do Rady Gminy Sochocin wplyn<j.l wniosek,
w kt6rym Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie zwr6cila siy do
Rady Gminy

0

wyrazenie zgody na zmiany warunk6w pracy i placy radnemu Stanislawowi

Kwiatkowskiemu.
Rada Gminy uznala uzasadnienie wniosku Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Sochocinie za

niewystarczaj~ce

i nie rozwiewaj<j.ce wszystkich

w~tpliwosci.
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