
UCHWAŁA  Nr XVIII/105/2016 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 5 maja 2016 roku 

 

w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Eugeniuszem 

Sierszulskim, Radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli 
 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nie wyraża się zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski 

Oddział Regionalny, na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Eugeniuszem Sierszulskim, 

Radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli. 
 

§ 2. Uzasadnienie przyczyn niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, o którym 

mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

do UCHWAŁY Nr XVIII/105/2016  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 5 maja 2016 r. 
 

 Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w Poznaniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Adamkiewicz pismem z dnia 22 marca 
2016 r. (data wpływu: 29 marca 2016 r.) zwrócił się do Rady Miejskiej w  Pogorzeli  
o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Eugeniuszem Sierszulskim, 
Radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli, Kierownikiem Biura Powiatowego w Gostyniu. 
 Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady 
gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem 
przez radnego mandatu.  
 Z posiadanych dokumentów wynika, ze Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozwiązał umowę o pracę  
z Panem Eugeniuszem Sierszulskim przed uzyskaniem wnioskowanej zgody Rady Miejskiej  
w Pogorzeli. Zatem, działania Dyrektora Agencji były bezprawne, a występowanie w chwili 
obecnej tj. po dokonanym odwołaniu Pana Eugeniusza Sierszulskiego ze stanowiska 
Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Gostyniu, o zgodę na to odwołanie świadczy o woli usankcjonowania uprzednich, 
bezprawnych działań. 
 Ponadto, w swoim piśmie, Dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu nie uzasadnił 
w sposób szczegółowy przyczyn rozwiązania stosunku pracy z radnym Eugeniuszem 
Sierszulskim. Podał jedynie, że u podstaw zamierzonego rozwiązania stosunku pracy nie leżą 
zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. 
 Z otrzymanego pisma wynika, że Pan Eugeniusz Sierszulski jest Kierownikiem Biura 
Powiatowego w Biurze Powiatowym Gostyń, od dnia 17 lipca 2002 r. Ze względów 
formalnych tj. wystąpienie o uzyskanie zgody po faktach już dokonanych, jak również ze 
względu na brak w treści wniosku Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szczegółowych, uzasadniających złożony wniosek, 
powodów konieczności rozwiązania stosunku pracy z Radnym Eugeniuszem Sierszulskim 
ocenia się przedstawiony wniosek jako spóźniony i nie dający podstaw prawnych  
do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Eugeniuszem Sierszulskim.  
 

 

 


