
Hajnówka dnia  07 sierpnia 2019 r.

RADA MIASTA HAJNÓWKA

WNIOSEK O ODWOŁANIE 

SKARBNIKA GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie

gminnym (  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  506,  poz.  1309 )  oraz  art.  43  ust.  1  ustawy z  dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ) oraz art.

70  § 11  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 )

składam wniosek  o  odwołanie  z  dniem 28 sierpnia  2019 r.  z  funkcji  skarbnika  Gminy

Miejskiej  Hajnówka  Pani  Haliny  Nowik.  Stosunek  pracy  Pani  Haliny  Nowik  ulega

rozwiązaniu  na  mocy  porozumienia  stron  z  dniem  28  sierpnia  2019  r.  w  związku

z przejściem na emeryturę. 

Pani Halina Nowik zatrudniona na stanowisku Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka

w  dniu  27  lutego  2019  r.  złożyła  do  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  rezygnacje  z  w/w

stanowiska z dniem 28 sierpnia 2019 r., w związku z przejściem na emeryturę.

W związku ze złożoną rezygnacją oraz stosowanie do art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o

samorządzie gminnym stanowiącego, iż powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest

głównym  księgowym  budżetu,  należy  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Miasta

i  dokonywane  jest  na  wniosek  Burmistrza  Miasta.  Złożenie  powyższego  wniosku  jest

uzasadnione.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej Hajnówka przyjętego Uchwałą Nr X/47/07

Rady Miasta  rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompretencji określone

w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym. 

W  zwiazku  z  powyższym  do  niniejszego  wniosku  dołącza  się  projekt  uchwały

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka. 

Załączniki:

1. Projekt Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.



PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .... sierpnia 2019 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka

 Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie

gminnym (  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  506,  poz.  1209 )  oraz  art.  43  ust.  1  ustawy z  dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ) oraz art.

70  § 11   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ),

Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§1.  Na  wniosek  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  odwołuje  się  Panią  Halinę  Nowik  ze

stanowiska Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka, który jest również głównym księgowym

budżetu z powodu rezygnacji ze stanowiska.

§2.  Odwołanie  ze  stanowiska  następuje  na  mocy  porozumienia  stron  z  jednoczesnym

rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28 sierpnia 2019 r. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309 ) odwołanie skarbnika gminy należy do

wyłącznej  właściwości  Rady  Miasta  i  następuje  na  wniosek  Burmistrza.  Zasady

odwoływania pracowników zatrudnionych na podstawie powołania reguluje art. 70 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 ), zgodnie z którym

pracownik zatrudniony na podstawie powołania, może być w każdym czasie – niezwłocznie

lub  w określonym terminie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. 

W dniu 27 lutego 2019 r. Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka Pani Halina Nowik

złożyła wniosek o odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy oraz rozwiązaniem stosunku

pracy na mocy porozumienia stron z  dniem 28 sierpnia 2019 r., związku z przejściem na

emeryturę.

W związku ze złożonym przez Panią Halinę Nowik wnioskiem o odwołanie jej ze

stanowiska Skarbnika i rozwiązaniem stosunku pracy, Burmistrz Miasta Hajówka wystapił

z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania skarbnika. 

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjęcie niniejszej  uchwały

jest w pełni uzasadnione.     

                                                                                           

 


