UCHWAŁA NR XXVII/237/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania skarbnika Gminy Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2016r., poz. 902) oraz art. 68 § 1 i § 1 1 i art. 68 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1666 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Stanisławów, uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Danutę Słowik na stanowisko Skarbnika Gminy Stanisławów z dniem 30 października
2017r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały jest uzasadnione powstaniem wakatu na stanowisku Skarbnika Gminy Stanisławów,
w związku z przejściem Pani Czesławy Kaim na emeryturę.
Stosunek pracy skarbnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania.
Powołanie skarbnika, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
dokonywane jest na wniosek wójta i należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Pani Danuta Słowik spełnia wymogi formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
Rekomendowana na to stanowisko kandydatka
w zakresie finansów i gospodarki komunalnej.

ukończyła studia ekonomiczne na kierunku ekonomia

Podczas ponad 24-letniej pracy w księgowości Urzędu Gminy Stanisławów zdobyła wiedzę, którą doskonaliła
uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu finansów publicznych oraz nabyła doświadczenie umożliwiające
wykonywanie funkcji skarbnika gminy.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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