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1Ę/0.ITA Gtr{I]ą{Y I}ARTNIC Zź{e.

s dnia 23 listopada 2016 r.

łv sprawie łldwołania członkn Gminnego Zesp*Eu Interdyscyplinarnego w Bartniezce.

Na podstarvie art. 30. ust l ustar.ły z dnia 8 marca 1990 r. c satnorządzie gnrinrrynr {Dz'

IJ. 2016 r. poz. 446, zpóźr.. znr.';,rra" art. {}a ust' 2 i 3 ustar,rry z tlnia 29 lipca 2005 r. o

przecirvclziałaniu pfzelnocy w roclzirrie (Dz' U. 2{J15 r', poz' 1390) oraz $ ó pkt 1 Uclrrvał.v Nr

vIIIl{3lIs Racly Grniny Bartnicrka z driia 2 'lłryześnia 2015 roku lv sprawie szczegÓłorvych

rł,arunktir.v funlicjolrow'ania oraz trybu i spostrbu porłnływania i cldłvołyrvania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego rv Bartniczce (Dz. Urz. Woj. Kqi * Pom. pclz. 2699) zatządzam,

co następrrje:

$ tr- Odr.lołuje się ze skła<lu Zespołu Interrlyscyplinanrego lr'Bartniczce starszegr: aspiranta

Dariusza Czachor.vskie go przedstarviciela policj i.

$ 2. Wykonanie zarządzęnia porvierza się Przelvodrriczącernu Zespołu Interdyscyplirrar'rregcl

lv Bar1niczcę.

$ 3. Zutządzęnie rvchodzi rł' Życie z rlniem podpisarria.

) Zrnizur-v tekstu' jedncllitego w.ł'niienionej ustar.r'y zostały ogłoszone w Dz' U. z7aft r' poz. 1579.



UZASADNIANIE

Pismem z dnia 21 1istopada20l6 roku Przewodrriczący Zespołu Interdysc;,'p1inarnego r.v

Bartniczcę zŁoŻyłdo WÓjta Gnriny.,vniosek o odr,vołanie człorrtria Zespołrr lrrterd;,sc'lplirramegrr

starszego aspiranta Dariusza Czachowskiego, zgodrrie z $ 6 pkt 3 Uchwały Nr VIII/43/15 Rady

Gnriny Bar"tniczka z dnia 2 wrześrria 2015 roku w sprawie szczegÓłoqyclr warunkólv

funkcjonowania araz trybu i sposobu porvołyrvania i odn'ołyrą.ania członkórv Zespołu

Interdyscyplinarnego w Bartniczce (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2699). Ponadto zgodnie z $

6 pkt 1 r.łl'w Uchwały, pismem z dnia 17 paździenrika 2016 roku Pan Dariusz Czaclrowski

zlaŻył rezygrrację z pełnienia funkcji człot:lka Zespołu Interdysc-r,p1inar:nego rv Bartniczce.

Zgoclnie z $ 6 r,vskazanej LTchivały odrvołatrie członka zespołu naleĘ do kornpetencji

WÓjta Gnriny,"Bartniczka, m.in. rv przypadku pisemnej r'eą;gnacji cńtsnka"

Biorąc powyzsze pod uwagę rvydarrie nirriejszego zaruądzenia jest w pełrri zasadne.


