UCHWAŁA NR IX/38/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 52, poz. 896 i 897) - w § 64 ust. 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„5) z powołania Zastępca Wójta”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia
21 listopada
2008 roku
o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202) pracownikami samorządowi zatrudnianymi
na podstawie powołania są: Zastępca Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta), Skarbnik
Gminy, Skarbnik Powiatu, Skarbnik Województwa. Rada Gminy jak wynika z treści
art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) - powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy, który jest głównym
księgowym budżetu - na wniosek Wójta. Natomiast art. 26 a ust. 1 tej samej ustawy określa
uprawnienia Wójta, który w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę
lub zastępców i określa ich liczbę. Powołanie i odwołanie zastępcy wójta należy do wyłącznej
właściwości Wójta.
W § 64 ust. 1 uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr
52, poz. 869 i 987) określono, że pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie
oraz jednostkach organizacyjnych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie "powołania przez Radę Gminy - Skarbnik". Tak zredagowany przepisy jest
sprzeczny z regulacjami zawartymi w wyżej wymienionych ustawach i wymaga dostosowania
do obowiązujących przepisów prawa.
W związku z tym zachodzi potrzeba zmiany § 64 ust. 1 Statutu Gminy.
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