
UCHWAŁA NR III/29/2015

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania 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 powołuje się z dniem 1 lutego 2015 r. na stanowisko

Skarbnika Powiatu Brzeskiego panią Barbarę Bednarz.

§ 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 PROJEKTU UCHWAŁY

RADY POWIATU BRZESKIEGO

w sprawie powołania skarbnika powiatu

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

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

nym  księgowym  budżetu  powiatu.  Po  odwołaniu  Pana  Tomasza  Witkowskiego  ze  stanowiska

Skarbnika Powiatu Brzeskiego, niezwłocznego uzupełnienia wymaga wakat na tym stanowisku.

Inicjatywa wskazania osoby skarbnika, zgodnie z przytoczoną w projekcie uchwały podsta-

wą prawną, przysługuje wyłącznie Staroście Powiatu Brzeskiego.

Zgodnie z tytułem rozdziału 2 poprzedzającym art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), otwarty i konkurencyjny nabór kan-

dydatów stosuje się do stanowisk zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, podczas gdy skarb-

nika zatrudnia się na podstawie powołania, do którego nie stosuje się ww. przepisów.

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

skiego o powołanie na stanowisko Skarbnika Powiatu Brzeskiego pani Barbary Bednarz z dniem

1 lutego 2015 r. Prezentacja kandydata nastąpi przed Radą Powiatu Brzeskiego.

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)


