UCHWAŁA NR XL/322/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Na podstawie art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594
z późń.zm) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Horbotem zatrudnionym
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Koperski

Id: 15DB86FE-1DF9-4361-ADEF-E90DED986E8B. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
Pismem L.Dz.1417/2013 z dnia 22.10.2013r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie zwrócił się
z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z Radnym Wojciechem
Horbotem. Jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazano utratę zaufania do Pana Wojciecha Horbota
wynikającego z:
1. niewywiązywania się z obowiązków służbowych,
2. nieobecnością nieusprawiedliwioną w pracy w dniach 07-09 październik 2013r.,
3. uczestniczenia w wyjazdowym szkoleniu w Białymstoku podczas zwolnienia lekarskiego,
4. notorycznego nadużywania alkoholu wynikiem, czego było między innymi odebranie w dniu
14.08.2013r. przez Komedę Policji w Mszczonowie prawa jazdy w drodze do pracy w Spółdzielni oraz
braku chęci podjęcia leczenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie pismem Or.0004.16.2013.MB z dnia 23.10.2013r. zwrócił
się do radnego Wojciecha Horbota z prośbą o uczestnictwo w posiedzeniach komisji w dniach
28-29.10.2013r. oraz w sesji w dniu 30.10.2013r. i ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową.
Radny Wojciech Horbot nie uczestniczył w pracach w/wym komisji oraz w sesji. Jedynie wystosował pismo,
które wraz z kserokopiami zwolnień dostarczył do Rady Miejskiej przed sesją.
Rada Miejska uznając za niewystarczające fakty zawarte w piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej odłożyła
podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie na kolejną sesję. Jednocześnie upoważniła Przewodniczącego
Rady do zebrania od stron odpowiednich dokumentów a mianowicie: od Spółdzielni Mieszkaniowej
dokumentów potwierdzających stawiane zarzuty a od Radnego Wojciecha Horbota ustosunkowania się do
konkretnych zarzutów.
W dniu 06.11.2013r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie dostarczyła dokumentację potwierdzającą
stawiane zarzuty, natomiast Radny Wojciech Horbot w wyznaczonym terminie nie ustosunkował się do
stawianych zarzutów.
Rada Miejska w Mszczonowie po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
dokumentów stwierdza, że pracodawca nie stawia Radnemu Wojciechowi Horbotowi zarzutów związanych z
wykonywaniem mandatu radnego. Dlatego też biorąc pod uwagę powody, jakimi kieruje się Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie oraz brak dodatkowych i wyczerpujących wyjaśnień ze strony
Radnego Wojciecha Horbota Rada Miejska w Mszczonowie wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
Radnym Wojciechem Horbotem zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Id: 15DB86FE-1DF9-4361-ADEF-E90DED986E8B. Uchwalony

Strona 1

