
UCHWAŁA NR III/28/15

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie odwołania skarbnika powiatu

      Na podstawie art. 12 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się,

co następuje:

§ 1

Na wniosek Starosty Powiatu Brzeskiego odwołuje się z upływem dnia 31 stycznia 2015 r. ze sta-

nowiska Skarbnika Powiatu Brzeskiego pana Tomasza Witkowskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Brzeskiego zgodnie z art. 7 pkt 3 w związku

z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1202).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(—)

Stanisław Kowalczyk



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY POWIATU BRZESKIEGO

w sprawie odwołania skarbnika powiatu

Nowo wybrany Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak na pierwszej sesji Rady Miejskiej Brzegu

ze swoim udziałem zapowiedział powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza (wiceburmistrza)

Pana Tomasza Witkowskiego, który wcześniej uchwałą Nr XXVIII/195/13 Rady Powiatu Brzeskie-

go z dnia 24 stycznia 2013 r. na wniosek Starosty Powiatu Brzeskiego został powołany na stanowi-

sko Skarbnika Powiatu Brzeskiego od 1 lutego 2013 r. Ponieważ łączenie tych funkcji jest niemoż-

liwe, Pan Tomasz Witkowski pisemnie zrezygnował ze stanowiska Skarbnika Powiatu Brzeskiego

z upływem dnia 31 stycznia 2015 r. prosząc o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron,

na co Starostwo Powiatowe w Brzegu przystało.

Zgodnie z przytoczoną w projekcie uchwały podstawą prawną, do wyłącznej właściwości

rady powiatu należy m.in. odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głów-

nym księgowym budżetu powiatu.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Brzeskiego wnioskuje do Rady Powiatu Brze-

skiego o odwołanie  ze stanowiska  Skarbnika Powiatu Brzeskiego pana  Tomasza Witkowskiego

z upływem dnia 31 stycznia 2015 r.

Uchwała  nie wywiera  skutków społecznych  w rozumieniu  §  21  ust.  3  statutu  powiatu1

ani nie wpływa merytoryczne na zakres zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne staro-

stwa, jednostki organizacyjne powiatu ani jednostki stanowiące aparat pomocniczy kierowników

powiatowych służb, inspekcji i straży, w związku z czym nie jest wymagana opinia ich kierowni-

ków, o której mowa w § 21 ust. 4 pkt 3 statutu.

STAROSTA
(—)

Maciej Stefański

1 Uchwała Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1657)


