
 

 

Uchwała Nr V/21/2019 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 28.02.2019 roku 

  

 

 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. 

 

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

gminnym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 

1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) w związku z art. 30 § 1, pkt. 2             

i art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.:Dz.U. 

z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2018 r., poz. 357; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 

r., poz. 1076; Dz.U. z 2018 r., poz. 1608; Dz.U. z 2018 r., poz. 1629; Dz.U. z 2018 r., poz. 

2215; Dz.U. z 2018 r., poz. 2244; Dz.U. z 2018 r., poz. 2245)  Rada Gminy  Rewal uchwala, 

co następuje: 

  

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Rewal odwołuje się Panią Iwonę Sielską  ze 

stanowiska  Skarbnika  Gminy Rewal, będącą jednocześnie głównym księgowym jednostki.  

 

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Rewal i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Rewal 

 

Wanda Szukała - Błachuta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr V/21/2019 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. 

 

 

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze 

zm.:Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2018 r., poz. 357; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U.                    

z 2018 r., poz. 1076; Dz.U. z 2018 r., poz. 1608; Dz.U. z 2018 r., poz. 1629; Dz.U. z 2018 r., poz. 2215; 

Dz.U. z 2018 r., poz. 2244; Dz.U. z 2018 r., poz. 2245)   pracownik zatrudniony na podstawie powołania 

może być w każdym czasie – niezwłocznie lub  w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez 

organ, który go powołał. Odwołanie ze stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku 

pracy, który rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy.  

 

Stosunek pracy Skarbnika nawiązuję  i rozwiązuje się na podstawie powołania,  zgodnie z art. 

4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1260 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Natomiast zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U.                     

z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) odwołanie Skarbnika 

Gminy na wniosek Wójta, należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. 

 


