
UCHWAŁA NR 248/XXX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902
z późn. zm.) Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dniem 24 lipca 2018 r. powołuje się Pana Rafała 
Gwiazdę na stanowisko Skarbnika Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest uzasadnione powstaniem wakatu na stanowisku Skarbnika
Gminy Czerwińsk nad Wisłą. w związku z przejściem obecnego na emeryturę z dniem 23 lipca
20 I 8 r.

W związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Pani Zofii Pietrzak zaszła konieczność powołania osoby na to stanowisko.

Stosunek pracy Skarbnika zgodnie z art. 4 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. 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 Czerwińsk nad Wisłą składa wniosek do ady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą o powołanie na w/w stanowisko Pana Rafała Gwiazdę.
Pan Rafał Gwiazda spełnia wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rekomendowany na to stanowisko kandydat w
2003 r. ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zamiejscowym w
Płońsku - studia licencjackie o kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie: Zarządzania.
Następnie kontynuował naukę na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania
Finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie i w 2005 r. uzyskała tytuł
magistra. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości. Ważne jest również
doświadczenie Pana Rafała Gwiazdy, które zdobył w ciągu 9 lat pracy w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej na stanowisku p. o. Głównego Księgowego, a także w Urzędzie Gminy
Czerwińsk nad Wisłą i doskonalił swoje doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych
szkoleniach z zakresu finansów publicznych oraz nabył doświadczenie umożliwiające mu
wykonywanie funkcji Skarbnika. Od dnia 30 stycznia 2009 r. jest podinspektorem ds.
księgowości budżetowej.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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