
Uchwała Nr XIV.107.2020 

Rady Gminy Słubice 

z dnia 16 czerwca 2020r. 

w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Świniarach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 508 ze zm. 1) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (tj. Dz. z 2019r., poz. 263 ze zm. 2), Rada Gminy Słubice uchwala, 

co następuje 

Odrzuca się w całości stanowisko Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ" w Płocku wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego 

projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Świniarach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P rzewo 

Sławomir Januszewski 

ący Rady 

1 Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. z2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815. 
2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz.U/z 2018r., poz.1608. 

http://XIV.107.2020


UZASADNIENIE 

Uchwała Nr XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach, stosownie do zapisów art. 19 

ustawy z dnia 23 maja 199lr. o związkach zawodowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 

wskazanej uchwały, przekazana została przez Wójta Gminy Międzyzakładowej Komisji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku. 

W piśmie z 21 lutego 2020r., które do Urzędu Gminy Słubice wpłynęło 26 lutego 2020r., 

oznaczonym L.dz.39/2020, Międzyzakładowa Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ" w Płocku wyraziła negatywne stanowisko wobec uchwały Nr 

XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z, dnia 7 lutego 2020r. argumentując je ograniczeniem 

zatrudnienia. Należy zatem zauważyć, że przekształcenie Szkoły Podstawowej w Świniarach 

w filię Szkoły Podstawowej w Słubicach w skutkach pracowniczych jest przejściem zakładu 

pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art.231 Kodeksu pracy. To zaś oznacza, że nowy 

pracodawca, czyli Szkoła Podstawowa w Słubicach, która przejmuje Szkołę Podstawową w 

Świniarach, stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Poza tym, 

zgodnie z zapowiedziami władz gminy, podejmą one niezbędne działania, by skutki 

zmniejszenia miejsc pracy, były mało dotkliwe dla zatrudnionych aktualnie pracowników. Tym 

samym oparta na tej przesłance negatywna opinia organizacji związkowej nie znajduje 

uzasadnienia. / / / 

Przewodniccy Rady 

SlammirMMnuszewski 


