
                  UCHWAŁA NR XXXI/215/17 

            Rady Powiatu Opolskiego 

        z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Powiatu Opolskiego 

 Na podstawie art. 22 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                    

o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), Rada 

Powiatu Opolskiego  uchwala, co następuje: 

§ 1 

Odmawia się wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego Jana Krzesińskiego   

z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu. Uzasadnienie 

odmowy zawierające ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów stanowi załącznik do 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXXI/215/17 

                                                                                                 Rady Powiatu Opolskiego 

                                                                                                 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

    

 

UZASADNIENIE ODMOWY ZGODY NA ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY  

Z RADNYM POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po przeanalizowaniu całości sprawy odmawia  wyrażenia 

zgody na rozwiązanie  stosunku pracy z radnym Janem  Krzesińskim, pracownikiem  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu  zatrudnionym na 

stanowisku zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego. Przepisy prawne obowiązujące w tej 

kwestii  mają na celu ograniczenie swobody rozwiązania stosunku pracy z osobą pełniącą 

funkcję radnego. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego ustawodawca przyznaje tak 

określonej grupie pracowników specyficzną ochronę, która ma dwojaki charakter: względny 

lub bezwzględny. Celem ochrony jest jednak zapewnienie radnemu swobody w wykonywaniu 

mandatu. (uchwała składu 7 Sędziów SN z dnia 10 lipca 1996 r., sygn. I PZP 9/1996, opubl. 

OSN 1997 nr 3, poz. 34, s. 79. 

Pismo z dnia 12 maja 2017 r. nie wskazuje zdaniem Rady Powiatu rzeczywistych powodów 

rozwiązania stosunku pracy. Radni Powiatu Opolskiego uznali, że argumenty przedstawione 

w piśmie, o tym, iż: „pracodawca ma prawo do doboru pracowników zatrudnionych na 

wyższych stanowiskach kierowniczych odpowiadających za prawidłową organizację i pracę 

komórek oraz jednostek organizacyjnych” nie uzasadniają rozwiązania stosunku  pracy 

szczególnie tuz przed emeryturą. Rada Powiatu Opolskiego nie może się zgodzić na działania 

mające na celu zmianę stosunku pracy radnego na kilka miesięcy przed osiągnięciem przez 

niego wieku emerytalnego. Takie działania  nie zasługują na poparcie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/520119806?cm=DOCUMENT


UZASADNIENIE 

 

do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego 

 

 

 

 Pismem z dnia 12 maja 2017 r. Prezes  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zwrócił się do Rady Powiatu Opolskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie  stosunku pracy   

z radnym Janem  Krzesińskim, pracownikiem  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Opolu. 

Po przeanalizowaniu całości sprawy Przewodniczący Rady  Powiatu Opolskiego stwierdził, iż 

uzasadnienie Prezesa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mówiące o większej 

możliwości doboru pracowników jest wysoce niemoralne a sugerowanie, iż  dotychczasowa  

praca oraz  działania nie pozwalają na  prawidłową i harmonijną działalność zakładu jest 

nieetyczne. Propozycja  innej pracy, odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym pracownika, 

jest w gruncie rzeczy obniżeniem wynagrodzenia a co się z tym wiąże, obniżeniem innych 

świadczeń pieniężnych należnych zatrudnionej osobie.  Wobec powyższego negatywnie 

odniósł się do sprawy i podjął decyzje o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązania  stosunku 

pracy  z radnym oraz zobowiązał  Zarząd Powiatu Opolskiego do przygotowania projektu 

uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
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