
 

 
UCHWAŁA Nr XXIX/174/2017 
RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

z dnia 6 czerwca 2017r.  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 2 pkt 3 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy               
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902,                   

ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.                  
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), 

Rada Gminy Rozdrażew, na wniosek Wójta Gminy, uchwala co następuje: 

§ 1. Powołuje się Panią Marię Michalak na stanowisko Skarbnika Gminy Rozdrażew                 
z dniem 7 czerwca 2017 r. 

§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie 
Gminy Rozdrażew z dniem określonym w § 1. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
   `    Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.) skarbnik gminy jest zatrudniany                      
na podstawie powołania. Powoływanie skarbnika na wniosek wójta należy, zgodnie z art. 18 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,               
poz. 446, ze zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy. 
 
Pani Maria Michalak, została odwołana z pełnionej funkcji skarbnika gminy, w związku                   
z przejściem na emeryturę. Biorąc jednak pod uwagę jej wiedzę i doświadczenie, niezwykle 
wysoką ocenę jej pracy i dorobku zawodowego Wójt Gminy Rozdrażew podjął starania                   
w celu nawiązania z Panią Michalak dalszej współpracy, na co wyraziła zgodę. 
 
Wójt wnioskuje do Rady Gminy Rozdrażew o powołanie na stanowisko skarbnika Gminy 
Pani Marii Michalak, która posiada kwalifikacje i doświadczenie wymagane art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870,               
ze zm.) do zatrudnienia na stanowisko skarbnika. 
 
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  


