
Uchwała Nr

z
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1. W związku ze złożoną prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku 
Skarbnika Powiatu Łowickiego w drodze porozumienia stron z dniem 31 października 
2015 roku, na wniosek Starosty Łowickiego stanowiący załącznik do uchwały, odwołuje 
się Panią Małgorzatę Wasiak ze stanowiska Skarbnika Powiatu Łowickiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 12 pkt 3 i art 37 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym, odwołanie Skarbnika Powiatu naieży do wyłącznej 
właściwości Rady Powiatu i następuje na wniosek Starosty.

W związku ze złożoną w dniu 6 października 2015 roku przez Panią Małgorzatę Wasiak 
prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku Skarbnika Powiatu Łowickiego 
w drodze porozumienia stron z dniem 31 października 2015 roku, Starosta Łowicki 
złożył wniosek do Rady Powiatu Łowickiego o odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego.



Łowicz, dnia 12 października 2015 r.
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Rada Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) 

wnoszę o odwołanie Pani Małgorzaty Wasiak ze stanowiska Skarbnika Powiatu 
Łowickiego z dniem 31 października 2015 roku.

Uzasadnienie

W dniu 6 października 2015 roku Pani Małgorzata Wasiak zwróciła się 
z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku Skarbnika 
Powiatu Łowickiego w drodze porozumienia stron z dniem 31 października 2015 roku 
(kserokopia pisma w załączeniu). Starosta Łowicki wyraża zgodę na powyższe.

Zgodnie z art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym , odwołanie Skarbnika Powiatu należy do wyłącznej 
właściwości Rady Powiatu i następuje na wniosek Starosty, wobec powyższego 
wniosek jest uzasadniony.




