
UCHWAŁA NR LXXXIX/635/2023 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 26 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Kosakowo 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2023 r. Nr 40),  art. 4 ust 1 pkt 2) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                               

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), art. 54 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy                  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 lutego 2023 roku, na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, powołuje się Panią 

Agnieszkę Katarzynę Szczurek na stanowisko Skarbnika Gminy Kosakowo. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Kosakowo wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy Kosakowo o powołanie Pani Agnieszki 

Katarzyny Szczurek na stanowisko Skarbnika Gminy Kosakowo. 

Ustawodawca przewiduje  szczególny tryb powoływania skarbnika; do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy powoływanie, na wniosek wójta, skarbnika gminy, będącego głównym 

księgowym budżetu gminy (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). Skarbnik należy                  

do pracowników samorządowych o szczególnym statusie. Uzasadnia to zakres ciążących                                 

na nim obowiązków, jak i jego odpowiedzialności. 

Rekomendowana przez Wójta Gminy Kosakowo kandydatka spełnia wymagania na stanowisko 

skarbnika, określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. Jest obywatelką polską, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych; posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy 

na określonym stanowisku. Ponadto nie była ona skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 2 

ustawy o pracownikach samorządowych ). Spełnia ona także wymagania wynikające z art. 54 ust. 1 i 2 

w zw. z ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Kandydatka spełnia także warunek posiadanych kwalifikacji i doświadczenia albowiem ukończyła 

studia podyplomowe o specjalności rachunkowość i finanse i posiada co najmniej 3-letnią praktykę                     

w księgowości. 

W swojej praktyce zawodowej prowadziła księgowość budżetową. W Urzędzie Gminy Kosakowo 

pracuje od stycznia 2008 roku, kiedy to pełniła funkcję inspektora do spraw księgowości, a następnie 

od marca 2009 roku objęła stanowisko głównej księgowej. 


