
UCHWAŁA NR XVI/131/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

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) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Burmistrza Bytomia Odrzańskiego powołuje się Mirosławę Baranowską na stanowisko 
Skarbnika Gminy Bytom Odrzański z dniem 1 czerwca 2021 roku. 

§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu Odrzańskim z dniem 
określonym w §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 r. 
poz.713) powołanie i odwołanie skarbnika należy do kompetencji Rady Miejskiej. Rada Miejska wykonuje 
te kompetencje w ramach zadań publicznych, należących do niej jako do organu stanowiącego i kontrolnego 
miasta i gminy, przewidzianych w przepisach traktujących o ustroju jednostki. Powołanie to jest zgodne 
z przepisem art. 4, ust.1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przy czym 
funkcje związane ze stanowiskiem skarbnika są realizowane wyłącznie w ramach stosunku pracy 
powstającego wskutek powołania przez Radę Miejską. 

Z uwagi na odwołanie z dniem 31 maja 2021 r. i rozwiązanie stosunku pracy z obecnym Skarbnikiem 
Gminy Bytom Odrzański konieczne jest powołanie nowego Skarbnika. 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wnioskuje o powołanie na to stanowisko Pani Mirosławy 
Baranowskiej, która spełnia wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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