
Uchwała Nr VI/60/2019 

Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym   

      

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu w Głubczycach, uchwala  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Głubczycach 

Panem Leszkiem Bacem przez pracodawcę - Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Głubczycach. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3 
 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

 

Radosław Gorzko                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Leszkiem Bacem będącym 

jednocześnie nauczycielem tej szkoły.  

Dyrektor uzasadniając swoją prośbę wskazał w piśmie nr SP.65.2019 z dnia 

02.04.2019 r., iż w związku z wprowadzeniem reformy oświaty od 1 września 2017 r. 

dotychczasowe Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zostało przekształcone  

w Szkołę Podstawową nr 3, w której funkcjonują oddziały gimnazjalne. Wprowadzona 

reforma spowodowała coroczny spadek liczby oddziałów. W pierwszym roku reformy  

tj. w roku szkolnym 2017/2018 w szkole funkcjonowało 20 oddziałów, w tym 12 klas 

gimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje 19 oddziałów, w tym 6 oddziałów 

klas gimnazjalnych. Od 01.09.2019 r. przestają istnieć klasy gimnazjalne, a w szkole 

funkcjonować będzie 11 oddziałów, w tym 6 oddziałów klas I-III, w których nie ma podziału 

na przedmioty oraz 2 oddziały klas VII i 3 oddziały klas VIII.  Konsekwencją tak radykalnego 

spadku od 01.09.2019 r. liczby godzin dydaktycznych ze wszystkich przedmiotów, konieczne 

jest zmniejszenie zatrudnienia o  14 etatów. Wobec tak trudnej sytuacji kadrowej dyrektor 

szkoły wystosował na piśmie zapytanie do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych  

i średnich działających na terenie miasta i gminy Głubczyce o możliwość zatrudnienia 

nauczycieli tej szkoły. Dyrektorzy żadnej ze szkół nie wykazali zapotrzebowania na 

zatrudnienie nauczycieli do nauczania geografii i biologii tj. tych przedmiotów, do których 

nauczania posiada kwalifikacje Pan Leszek Bac. We wspomnianych szkołach zaistniało 

zapotrzebowanie na nauczycieli o innych kwalifikacjach niż wspomniane.  

Pan Leszek Bac posiada kwalifikacje do nauczania geografii i biologii. Jego 

zatrudnienie w poprzednich latach było możliwe, ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 

realizowano 24 godziny geografii i 30 godzin biologii, a w roku szkolnym 2018/2019 

realizowanych jest 18 godzin geografii i 18 godzin biologii. Natomiast w roku szkolnym, 

2019/2020 będzie realizowanych tylko 7 godzin geografii i 7 godzin biologii. Jeszcze 

trudniejsza sytuacja będzie w dwóch następnych latach tj. w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

2021/2022. W planie nauczania przewidziane są wtedy tylko 2 godziny biologii i 2 godziny 

geografii.      

Wobec powyższego Dyrektor zmuszony jest do rozwiązania stosunku pracy z Panem 

Leszkiem Bacem. Decyzję o zamiarze zwolnienia podjął biorąc pod uwagę kryteria doboru 

nauczyciela do zwolnienia obowiązujące w szkole i nie były one związane z wykonywaniem 

przez Pana Leszka Baca mandatu radnego. Ponadto związki zawodowe działające na terenie 

szkoły pozytywnie zaopiniowały projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020  

i nie wniosły zastrzeżeń do rozwiązania stosunku pracy wykazanych nauczycieli, w tym także 

Pana Leszka Baca.  

 Na sesji, która odbyła się dnia 11 kwietnia 2019 r. obecni byli dyrektor Zarządu 

Oświaty, Kultury i Sportu – Stanisław Krzaczkowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 

– Bożena Majka, którzy szczegółowo odpowiadali na wszystkie zadane przez radnych pytania 

mające na celu rozwianie wątpliwości dotyczących podstawy rozwiązania stosunku pracy  

z radnym Leszkiem Bacem. 

Pomimo tak wyczerpujących wyjaśnień uzasadniających przyczynę zwolnienia  

Pana Leszka Baca, radny Jerzy Naszkiewicz oświadczył w imieniu radnych Klubu Prawa  

i Sprawiedliwości, iż ich zdaniem zwolnienie radnego Leszka Baca ma podłoże polityczne, 

jednocześnie nie przedstawiając żadnych argumentów popierających to stwierdzenie. 

W wyniku wyczerpujących wyjaśnień Rada Powiatu uznała, iż nie zachodzą 

przesłanki art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym tj. podstawą rozwiązania tego stosunku 

nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu i przyjęła przedmiotową 

uchwałę.  


