UCHWAŁA NR XXXII/48/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 ze zmianami) oraz art. 68 i 68 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 1320 z późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy Krzyżanowice
Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się z dniem 01 lipca 2021 r. Panią Alinę Jobczyk
Krzyżanowice.

na stanowisko Skarbnika Gminy

2. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Gminie Krzyżanowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 ze zmianami), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy powoływanie i odwoływanie na
wniosek Wójta Skarbnika Gminy, będącego głównym księgowym budżetu gminy. Zgodnie z dyspozycją
wyżej przywołanego przepisu, Wójt Gminy Krzyżanowice złożył do Rady Gminy wniosek o powołanie
Panią Alinę Jobczyk na stanowisko Skarbnika Gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Skarbnik Gminy zatrudniany jest w urzędzie gminy na podstawie powołania.
Pani Alina Jobczyk spełnia kryteria niezbędne określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) do objęcia stanowiska skarbnika/głównego
księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
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