UCHWAŁA NR XXIV/152/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 21 czerwca 2016roku

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 )Rada Miejska w Lipnie uchwala, co
następuje:

§ 1. Odmawia się zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Kamińskim,
zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pracodawca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie, wnioskiem z dnia 18 maja
2016 r. (data wpływu do UM w Lipnie 19 maja 2016 r. ), uzupełnionym pismem z dnia 15
czerwca 2016 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Lipnie w trybie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 2016 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) o wyrażenie zgody na
rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, radnym Rady Miejskiej w Lipnie, P. Dariuszem
Kamińskim. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), czyli częściową
likwidację szkoły albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w
szkole lub zmianę planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w
pełnym wymiarze zajęć. Według przedstawionego uzasadnienia rozwiązanie stosunku pracy z
P.Dariuszem Kamińskim uzasadnia jego niedługi staż pracy w Szkole Podstawowej w
Ciełuchowie, a ponadto niska ilość dzieci, które uczęszczać mają do świetlicy szkolnej w roku
szkolnym 2016/2017 oraz kolizja godzin pracy P. Dariusza Kamińskiego w szkole w
Ciełuchowie z godzinami pracy wykonywanymi w innej szkole na terenie Gminy Kikół.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie, na zlecenie Przewodniczącej Rady Miejskiej,
przeprowadziła Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lipnie. W trakcie
posiedzenia Komisji swoje stanowisko przedstawił radny Dariusz Kamiński, jednakże nie
wynikało z niego, aby znał on bliżej przesłanki rozwiązania z nim stosunku pracy, oprócz
konieczności ograniczenia etatów.
Tak ustalony stan faktyczny pozwala stwierdzić, iż zaistniały przesłanki dla odmowy
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Lipnie, P.
Dariuszem Kamińskim.
W związku z powyższym podjęcie uchwały wyrażającej zgodę jest uzasadnione.

