
UCHWAŁA NR XXVII/236/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Stanisławów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., 
poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2016r., poz. 902) oraz art. 70 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., 
poz. 1666 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Stanisławów, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Odwołuje się Panią Czesławę Kaim ze stanowiska Skarbnika Gminy Stanisławów z dniem 
29 października 2017r.

2. Stosunek pracy Pani Czesławy Kaim ulega rozwiązaniu z dniem 29 października 2017r., w związku ze 
złożoną prośbą o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Uzasadnienie

Podjecie uchwały jest uzasadnione w związku ze złożeniem przez Skarbnika Gminy- Panią Czesławę Kaim
pisma w dniu 21 lipca 2017r. o rezygnacji z zajmowanego stanowiska z dniem 29 października 2017r., w związku
z osiągnięciem wieku emerytalnego i nabycia praw emerytalnych.

Stosunek pracy skarbnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania.

Odwołanie skarbnika, na wniosek wójta gminy, zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 70 kodeksu pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie -
niezwłocznie lub w określonym terminie -odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.

W związku ze złożoną przez Panią Czesławę Kaim rezygnacją ze stanowiska skarbnika Gminy Stanisławów,
Wójt Gminy Stanisławów wystąpił do Rady Gminy Stanisławów z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie
odwołania skarbnika.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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