
Uchwała Nr VI/39/ 07 
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie  odwołania członka Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. 

        Na  podstawie  art.  31  ust.  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1
Odwołać w głosowaniu tajnym, na wniosek Starosty członka Zarządu Powiatu pana 
Jana Spirkę. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia 



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 62 ust. 2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( przed nowelizacją) z radnymi 
wybranymi do Zarządu mógł być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru. 
Kompetencje  do nawiązania tego stosunku pracy należą do starosty – art.  4 pkt 2 
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. Na tej podstawie po 
uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Zarządu  Powiatu  został  nawiązany  stosunek  pracy  z 
panem Janem Spirką  na  stanowisko  Etatowego  Członka  Zarządu  –  Pełnomocnika 
Starosty ds. Integracji Europejskiej.

Rada  Powiatu  uchwałą  Nr  V/36/07  z  dnia  28  lutego br.  w sprawie  zmiany 
statutu  powiatu  wprowadziła  następujące  nowe  brzmienie   §  62:  „  Z  członkami 
Zarządu z wyjątkiem starosty i wicestarosty nie nawiązuje się stosunku pracy”. Z kolei 
uchwałą  Nr V/37/07 z dnia 28 lutego br.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa  Powiatowego  w  Sępólnie  Kraj.  wprowadzono  zmiany  likwidujące 
stanowisko  Etatowego  Członka  Zarządu  –  Pełnomocnika  Starosty  ds.  Integracji 
Europejskiej.

W  celu  doprowadzenia  do  zgodności  z  w/wym.  przepisami  uchwał  Rady 
Powiatu należy rozwiązać stosunek pracy z wyboru z panem J. Spirką. Przepis art. 73 
§  2  Kodeksu  Pracy  stanowi,  że  stosunek  pracy  z  wyboru  rozwiązuje  się  wraz  z 
wygaśnięciem mandatu. 
Starosta  zatem  nie  może  samodzielnie,  bez  zaistnienia  okoliczności  powodującej 
wygaśniecie mandatu rozwiązać stosunku pracy z członkiem Zarządu. Mandat członka 
Zarządu wygasa m.in. na skutek odwołania na uzasadniony wniosek starosty zwykłą 
większością  głosów w obecności  połowy  ustawowego  składu  Rady  w głosowaniu 
tajnym – art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.

Stad niniejszy projekt uchwały.
Wniosek starosty zostanie złożony do protokołu VI sesji Rady Powiatu. 
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