Uchwała Nr 210/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz.125 ) oraz art.
3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1593; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Dz.U. Nr 23,
poz.192, Nr 122, poz.1020, z 2006 r. Dz. U. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.1218)
Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Panią Monikę Kubiak na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłodawie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy).
Kierownikiem jest burmistrz a rada może powołać jego zastępców. Konieczność powołania
i zatrudnienia etatowego Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłodawie
wynika przede wszystkim z faktu, że na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu z dniem 28 maja 2008 r. utraciła moc obowiązującą uchwała
Nr 284/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Kłodawie. W takiej sytuacji od tej daty dotychczasowy zastępca nie
może wykonywać
czynności z zakresu aktów stanu cywilnego. Brak zastępcy oznacza,
że wszystkie te czynności musi wykonywać burmistrz. Charakter pracy burmistrza pozwala
jednak aby czynności takie mogłyby być wykonywane sporadycznie. Wyjazd burmistrza
lub ważne obowiązki służbowe nie zawsze pozwalają na wykonywanie tych spraw.
Specyficzny rodzaj czynności wykonywanych przez urząd stanu cywilnego nie pozwala
natomiast na przełożenie wykonania tych obowiązków na inny termin. Sporządzenie
aktu zgonu, aktu małżeństwa czy udzielenie planowanego ślubu jest terminowo nie zależne
od urzędu, który musi być organizacyjnie przygotowany do wypełniania nałożonych ustawą
zadań. Konieczne jest również bieżące kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego przez
kierownika posiadające doświadczenie i specjalne kwalifikacje do zajmowania tego
stanowiska. Podyktowane jest to szerokim zakresem obowiązków i wymogiem dużej wiedzy
z zakresu stosowanych przepisów często z różnych dziedzin prawa. Dlatego właśnie ustawa
przewiduje możliwość powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego.
Pani Monika Kubiak spełnia wymagania określone w ustawie o pracownikach
samorządowych dla pracowników zatrudnianych na stanowiska kierownicze. Posiada
również wymagane kwalifikacje i ponad szesnastoletni staż pracy w administracji
samorządowej w tym na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Powołanie zostało poprzedzone otwartym konkursem na stanowisko Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Kłodawie ogłoszonym w dniu 30 maja 2008 r. i zakończonym
przez komisję weryfikacyjną w dniu 19 czerwca 2008 r. wyborem Pani Moniki Kubiak jako
kandydata na to stanowisko.

