
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 14 maja 2010 roku Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Kamieńsku, jako pracodawca Pani Zofii RoŜniatowskiej, radnej 

Rady Miejskiej w Kamieńsku,  zwrócił się do Rady Miejskiej w Kamieńsku o 

wyraŜenie zgody na zmianę Pani Zofii RoŜniatowskiej warunków pracy i płacy. 

We wniosku nadmienił, Ŝe powyŜsza zmiana jest podyktowana zmniejszeniem 

liczby oddziałów w Gimnazjum, na skutek mniejszej ilości uczniów. Zmiana 

dotyczy wymiaru czasu pracy Pani Zofii RoŜniatowskiej i dotyczy równieŜ 

innych nauczycieli pracujących w świetlicy. 

Zgodnie z treścią art.25 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z 

radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest 

członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 

radnym, jeŜeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z 

wykonywaniem przez radnego mandatu. PowyŜsze stosuje się równieŜ w 

sytuacji, gdy radny ma otrzymać wypowiedzenie zmieniające (patrz wyrok Sądu 

NajwyŜszego z dnia 17 września 2007 roku sygn. akt III PK 36/07 publ. LEX nr 

375679 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 

września 2007 roku sygn. akt III SA/Po 605/07).  

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku w roku szkolnym 

2010/2011, w związku z mniejszą ilością dzieci, zostaną zlikwidowane dwa 

oddziały – w klasie I i II dzieci będą uczyć się w 3, a nie jak dotychczas, 4 

oddziałach. PowyŜsze powoduje zmniejszenie zarówno ilości godzin 

dydaktycznych (w przypadku nauczycieli przedmiotów) jak i pracy w świetlicy. 

Pani Zofia RoŜniatowska obecnie jest zatrudniona w ten sposób, Ŝe wykonuje 

pracę w wymiarze 10/18 jako nauczyciel historii i w wymiarze 12/26- w 

świetlicy. Proponowana zmiana warunków pracy dotyczy jedynie wymiaru 

czasu zatrudnienia w świetlicy- na 5/26 (zmniejszenie o 7 godzin).  

Pozostałe osoby pracujące w świetlicy równieŜ będą miały zmniejszony wymiar 

godzin (z 20/26 odpowiednio na 13/26 i 8/26). Pani Zofia RoŜniatowska 



pozostaje, jako pracownik świetlicy w podobnej sytuacji do innych  

pracowników. 

Wskazane wyŜej okoliczności wskazują na to, Ŝe wypowiedzenie warunków 

pracy i płacy Pani Zofii RoŜniatowskiej ma charakter obiektywny i jego 

podstawą nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radną mandatu. 

PowyŜsze uzasadnia wyraŜenie zgody na zmianę przez pracodawcę warunków 

pracy i płacy radnej Zofii RoŜniatowskiej. 

 

  


