U C H W A Ł A Nr XV/187/07
Rady Miejskiej w Ł a p a c h
z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29
września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn.
zm.) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§1.
Powołać na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Barbarę
Łochnicką.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007r.
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Uzasadnienie
Urząd Stanu Cywilnego na mocy art. 5a prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r., nr
161, poz. 1688 ze zm.), wchodzi w skład urzędu gminy. Jego pracownicy łącznie z
kierownikiem USC są pracownikami samorządowymi. Z mocy prawa kierownikiem USC jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może jednak w drodze uchwały powołać
innego kierownika USC lub zastępcę (zastępców). W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łapach
funkcję zastępców Kierownika USC sprawują dwie osoby. W związku z odejściem na
emeryturę pani Elżbiety Bruszewskiej zaistniała konieczność powołania nowego pracownika
na ww. stanowisko.
Według art. 6 ust. 3 prawa o aktach stanu cywilnego przewiduje się możliwość powołania
kierownika USC (oraz jego zastępców) przez radę gminy. Według ustawy o pracownikach
samorządowych wymienia się cztery podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych:
wybór, mianowanie, powołanie oraz umowa o pracę. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków
uznał, że kierownik USC lub jego zastępca jest zatrudniony na podstawie mianowania. Zatem
w przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania oraz umowy o pracę należy organizować
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska
kierownicze. Przepis ten dotyczy również kierowników USC powoływanych przez radę
gminy. W związku z powyższym 8 października 2007 r. został ogłoszony nabór na to
stanowisko i w ramach konkursu wybrana została kandydatura pani Barbary Łochnickiej.
Osoba ta wykazała się najlepszą wśród kandydatów znajomością zagadnień z zakresu prawa
administracyjnego, a w szczególności prawa o aktach stanu cywilnego. Ukończyła wyższe
studia na kierunku administracji. Posiada 19-letnie doświadczenie w pracy w administracji, w
tym także na stanowisku inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego. Systematycznie podnosi
kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w szkoleniach i kursach.
Projektodawca uchwały:
Burmistrz Łap Roman Czepe
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