
Hajnówka dnia 07 sierpnia 2019 r. 

RADA MIASTA HAJNÓWKA

WNIOSEK O POWOŁANIE 

SKARBNIKA GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA

W  związku  z  powstaniem  z  dniem  28  sierpnia  2019  r.  wakatu  na  stanowisku

Skarbnika Gminy Miejskiej  Hajnówka na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309 ) składam

wniosek o powołanie z dniem 1 września 2019 roku na funkcję Skarbnika Gminy Miejskiej

Hajnówka Panią Agnieszkę Irenę Zabrocką.

Rekomendowana na to stanowisko kandydatka spełnia wymogi formalne, określone

w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz posiada

wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych.

Podczas ponad 17 letniego stażu pracy w księgowości Urzędu Miasta Hajnówka zdobyła

wiedzę,  którą  doskonaliła  uczestnicząc  w  licznych  szkoleniach  z  zakresu  finansów

publicznych  oraz  nabyła  doświadczenie  umożliwiajace  wykonywanie  funkcji  skarbnika

gminy.

Stosunek pracy Skarbnika Gminy zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach

samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania. Powołanie skarbnika dokonywane

jest na wniosek Burmistrza i należy do wyłącznej właściwości rady gminy, zatem złożenie

powyższego wniosku jest w pełni zasadne.

W  związku  z  powyższym  do  niniejszego  wniosku  dołącza  się  projekt  uchwały

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.

Załączniki:

1. Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.



PROJEKT

UCHWAŁA NR ......../2019

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .....  sierpnia  2019 r.

w sprawie powołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka

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

gminnym (  Dz.  U.  z 2019 r.,  poz.  506,  poz.  1309) Rada Miasta Hajnówka uchwala  co

następuje:

§1.  Na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka powołuje się z dniem 1  września 2019 r.

Panią  Agnieszkę  Irenę  Zabrocką  na  stanowisko  Skarbnika  Gminy  Miejskiej,  który  jest

również głównym księgowym budżetu.

§2.  Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE

Podjęcie  Uchwały  jest  uzasadnione  powstaniem wakatu  na  stanowisku Skarbnika

Gminy Miejskiej Hajnówka w związku z przejściem Pani Haliny Nowik  na emeryturę.

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

( Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506, poz.1309 ) powołanie skarbnika gminy należy do wyłącznej

właściwości Rady Miasta i następuje na wniosek Burmistrza.

Pani Agnieszka Irena Zabrocka spełnia wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz posiada wiedzę, kwalifikacje

i wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjęcie niniejszej uchwały

jest w pełni uzasadnione. 


