
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …../VII/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1669) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Żabia Wola z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołuje się  

Panią Annę Srokę na stanowisko Skarbnika Gminy Żabia Wola, będącego jednocześnie głównym 

księgowym budżetu gminy. 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE  
 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione powstaniem wakatu na stanowisku Skarbnika Gminy Żabia 

Wola, w związku z złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę i wygaśnięciem stosunku  

pracy 31.03.2019 r. obecnej Skarbnik.  

W związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Gminy Żabia Wola Pani Marleny 

Górniewskiej zaszła konieczność powołania osoby na tym stanowisku. W drodze przeprowadzonego 

naboru na stanowisko Skarbnika Gminy wyłoniono Panią Annę Srokę.  

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 Żabia Wola składa wniosek do Rady Gminy Żabia Wola  

o powołanie na w/w stanowisko Pani Anny Sroki. 

Pani Anna Sroka spełnia wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, dlatego też rekomenduję na to stanowisko w/w kandydatkę.  

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


