
UCHWAŁA NR XXIV/182/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, art.7 pkt 1 i art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)) oraz art. 70 § 11 i 12 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn.zm.)) uchwala się co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Zębowice odwołuje się z dniem 30 września 2017 roku Panią Irenę Dzikowską 
ze stanowiska Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu Gminy Zębowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r. poz. 446 z późn.zm.) odwołanie Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu gminy, należy
do wyłącznej właściwości Rady Gminy i następuje na wniosek Wójta Gminy.

W dniu 21 sierpnia 2017 roku Pani Irena Dzikowska złożyła do Wójta Gminy Zębowice wniosek
w sprawie rezygnacji ze stanowiska Skarbnika Gminy Zębowice z dniem 30 września 2017 roku, na mocy
porozumienia stron. Powyższe w/w uzasadniła zamiarem przejścia z dniem 1 października 2017 roku na
emeryturę w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych.

Wobec powyższego zaistniała potrzeba formalnego odwołania Pani Ireny Dzikowskiej z
zajmowanego stanowiska.

Wójt Gminy Zębowice wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z powołania z Panią Ireną
Dzikowska z dniem 30 września 2017 roku na mocy porozumienia stron.

Jednocześnie Wójt Gminy Zębowice realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminy złożył do Rady Gminy Zębowice wniosek o odwołanie Pani Ireny Dzikowskiej ze stanowiska
Skarbnika Gminy Zębowice – głównego księgowego budżetu gminy z dniem 30 września 2017 roku.
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