UCHWAŁA NR XLVII.260.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1875 z późn. zm. 1)) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.2)), na wniosek Wójta Gminy Golub-Dobrzyń uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 maja 2018 r. powołuje się Panią Iwonę Katarzynę Górską na stanowisko Skarbnika
Gminy Golub-Dobrzyń, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Bogdan Jagielski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 1930
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały jest uzasadnione powstaniem wakatu na stanowisku Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń,
w związku z przejściem obecnego na emeryturę z dniem 29 kwietnia 2018 r.
W związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń Pana Ryszarda
Pawlikowskiego zaszła konieczność powołania osoby na tym stanowisku.
Stosunek pracy Skarbnika
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach
samorządowych
nawiązuje
się
na
podstawie
powołania.
Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powołanie Skarbnika
dokonywane jest na wniosek Wójta i należy do wyłącznej kompetencji Rady.
Wobec powyższego Wójt Gminy Golub-Dobrzyń składa wniosek do Rady Gminy Golub-Dobrzyń
o powołanie Pani Iwony Katarzyny Górskiej.
Pani Iwona Katarzyna Górska spełnia wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Rekomendowana na to
stanowisko kandydatka ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja w Kujawsko-Pomorskiej
Szkole Wyższej
w Bydgoszczy
oraz studia
magisterskie
na tym
samym
kierunku
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie ukończyła
studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Ponadto kwalifikacje kandydatki potwierdza uzyskany
w 2011 r. certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
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