UCHWAŁA NR VI/30/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) w związku z art. 70 § l i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju odwołuje się Panią Joannę Słoniewską ze stanowiska Skarbnika
Gminy Lądek-Zdrój, z dniem 28 lutego 2015 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIX/174/2000 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zmieniona Uchwałą nr LV/520/06 z dnia
26 października 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka - Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
Art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
stanowi, że wyłączną właściwością rady gminy jest odwoływanie skarbnika gminy. W związku z powyższym
Rada Miejska Lądka-Zdroju posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój
na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju. Burmistrz Lądka-Zdroju zawnioskował do Rady Miejskiej o odwołanie
Skarbnika Gminy poprzez przedłożenie niniejszego projektu uchwały. Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być
w każdym czasie niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.
Odwołanie ze stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, który rozwiązuje się na zasadach
określonych w przepisach kodeksu pracy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Lądka - Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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