
ZARZĄDZENIE NR 421/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Krapkowic oraz powołania Drugiego Zastępcy 
Burmistrza Krapkowic

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz.446), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1202) oraz art. 68 oraz art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1502 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam, że w Gminie Krapkowice będzie dwóch Zastępców Burmistrza Krapkowic.

§ 2. Powołuję z dniem 1 czerwca 2016 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy Krapkowice Pana 
Andrzeja Brzezinę.

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miasta
i Gminy w Krapkowicach z dniem określonym w § 2.

§ 4. 1. Wskazuję Pana Romualda Haraf jako I Zastępcę Burmistrza Krapkowic.

2. Wskazuję Pana Andrzeja Brzezinę jako II Zastępcę Burmistrza Krapkowic.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz.446), burmistrz w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego
zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W Gminie Krapkowice, w której liczba mieszkańców
nie przekracza 100 000, liczba zastępców burmistrza nie może być większa niż dwóch. Zgodnie z
ww. ustawą, w przypadku, gdy określona przez Burmistrza liczba jego zastępców jest większa niż
jeden, w zarządzeniu należy wskazać imienne pierwszego i kolejnego zastępcę.
Korzystając z przysługujących uprawnień Burmistrz Krapkowic określa liczbę zastępców na
dwóch, wskazując jednocześnie pierwszego zastępcę.
W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne.
Opracowała: Małgorzata Meisner- Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki.
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