
Uchwała  Nr XXVII/160/2013 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 27 maja 2013 roku 

 

w sprawie niewyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy. 
 

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 594)  Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wypowiedzenie przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli warunków pracy  

i płacy Panu Krzysztofowi Rybce, radnemu Rady Miejskiej w Pogorzeli. 

 

§ 2. Uzasadnienie przyczyn niewyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy, 

o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli do zawiadomienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli  

o stanowisku zajętym w sprawie.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
 

do Uchwały nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej w Pogorzeli 
z dnia 27 maja 2013 r. 

 
 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli pismem  

z dnia 16 maja 2013 r. (znak: ZS.1118.4.2013) zwrócił się do Rady Miejskiej w Pogorzeli  

(za pośrednictwem Przewodniczącego Rady) o wyrażenie zgody na wypowiedzenie 

warunków pracy i płacy Panu Krzysztofowi Rybce, radnemu Rady Miejskiej w Pogorzeli.  

W piśmie Dyrektor ZSOiZ w Pogorzeli poinformował o zamiarze skorzystania z możliwości 

zaproponowania nauczycielowi ograniczenia wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego 

niż ½ etatu i związanego z tym proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia stosunku 

pracy nawiązanego na podstawie mianowania z Krzysztofem Rybką, nauczycielem 

dyplomowanym w trybie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).  W uzasadnieniu wniosku wskazał jako 

przyczynę zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole oraz 

zmiany planu nauczania w roku szkolnym 2013/2014 stanowiące podstawę zmniejszenia 

wymiaru zajęć. Jak zauważył okoliczności te uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela 

w pełnym wymiarze zajęć. Sprawa omawiana była na XXVII sesji Rady Miejskiej, na której 

Rada zwróciła uwagę na fakt, iż od 1 września w ZSOiZ w Pogorzeli rozpoczyna działalność 

placówka kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Pogorzeli, dzięki czemu szkoła w jeszcze większym stopniu będzie mogła zaspokajać 

aspiracje oświatowe osób dorosłych poprzez organizację kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz innych form kształcenia ustawicznego. W związku z powyższym jest 

szansa na wysoki nabór w roku szkolnym 2013/2014, a dzięki temu na dodatkowe godziny do 

uzupełnienia etatu radnego Krzysztofa Rybki. Biorąc powyższe pod uwagę, w wyniku 

głosowania, Rada nie wyraziła zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy.   


