
UCHWAŁA NR XLI/255/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U·. 
z 2019 r. poz. 1282), art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320), na wniosek Wójta Gminy Będzino, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Z dniem 1 grudnia 2021 roku powołuje się Panią Renatę Protasewicz na Skarbnika Gminy Będzino. 

§ 2.  

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy Pani Renaty Protasewicz z Urzędem Gminy Będzino 
z dniem określonym w § 1. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino . 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powołanie Skarbnika 
Gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy i następuje na wniosek Wójta Gminy. 

Z uwagi na złożoną rezygnację z funkcji Skarbnika Gminy przez Panią Patrycję Woltmann z dniem 31 
października 2021 r. konieczne jest powołanie nowej osoby na to stanowisko. 

Do zadań wójta należy między innymi wykonywanie budżetu. Wójt odpowiada za prawidłowe i zgodne 
z prawem funkcjonowanie gminy, a także urzędu gminy jako aparatu pomocniczego, czyli zorganizowanego 
zespołu osób przydanego wójtowi jako organowi administracji publicznej do pomocy w wykonywaniu jego 
funkcji. Z uwagi na tą odpowiedzialność - w granicach określonych prawem - wójt może dobierać sobie 
współpracowników w celu jak najefektywniejszego wykonywania swoich funkcji i zadań. Ze względu na 
odpowiedzialność wójta za wykonanie budżetu, niezbędna jest w tym zakresie bardzo dobra współpraca ze 
skarbnikiem, oparta na pełnym zaufaniu. 

Pani Renata Protasewicz spełnia kryteria określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Sławnie i uzyskała zawód technika ekonomisty, 
następnie Wyższą Hanzatycką Szkołę Zarządzania w Słupsku na kierunku zarządzanie finansami i Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii menadżerskiej. 

Rekomendowana na stanowisko Skarbnika kandydatka od 2011 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w 
Sławnie na stanowisku Inspektora ds. budżetu i planowania. Jej 10 letnie doświadczenie pracy w jednostce 
samorządowej, jak również przedstawione dokumenty pozwała na stwierdzenie, że jest to właściwa 
kandydatka. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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