Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713, 1378) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019, poz. 1282), art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320, Dz. U. z 2018 r., poz. 2432) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na wniosek Burmistrza Namysłowa Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Annę Stec-Kołotyło na stanowisko Skarbnika Gminy Namysłów z dniem podjęcia
uchwały.
§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie z dniem określonym w §1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,
1378) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy powoływanie i odwoływanie Skarbnika gminy, który jest
głównym księgowym budżetu, na wniosek Burmistrza. W związku z uwzględnieniem przez Radę Miejską
w Namysłowie wniosku o odwołanie poprzedniego Skarbnika Gminy Namysłów i podjęciem w przedmiotowej
sprawie uchwały, zasadnym jest powołanie na ww. stanowisko innej osoby. Na podstawie wniosku Burmistrza
Namysłowa o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Namysłów Pani Anny Stec - Kołotyło, która spełnia
wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 305) zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
Projektodawca: Burmistrz Namysłowa
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