
UCHWAŁA NR LXIV/530/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian.1)),art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zmian.2)),art. 
68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późń. 
zmian.3)) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się z dniem 11 maja 2018 roku, Panią Henrykę Skowron na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy 
Staszów. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; Dz. U. z 2018 r., poz. 130. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 60, poz. 1930. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2018 r., poz. 4, poz. 138, 

poz. 305, poz. 357.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/530/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 11 maja 2018 r.

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stosunek 
pracy skarbnika nawiązuje się na podstawie powołania. W myśl art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym powołanie skarbnika dokonywane jest na wniosek burmistrza i należy do 
wyłącznej kompetencji rady gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów realizując treść art 18 ust 2 pkt 
3 ustawy o samorządzie gminnym złożył wniosek do Rady Miejskiej w Staszowie o powołanie Pani Henryki 
Skowron na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Staszów. Pani Henryka Skowron spełnia niezbędne 
wymogi formalne do zajmowania stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, określone 
w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz posiada niezbędne 
wykształcenie i doświadczenie wymagane na tym stanowisku. Nadmienić przy tym należy, iż ogłoszony 
w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Staszów nie wyłonił żadnego 
kandydata ze względu na niespełnienie niezbędnych wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze. Wobec 
powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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