
UCHWAŁA NR LVI/323/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559; poz. 583), art. 69 w związku z art. 30 § 1 pkt 2 i art. 36 § 1 pkt 1, art. 70 § 12 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; z 2021 r. poz. 1162; z 2022 r. poz. 655), na 
wniosek Wójta Gminy Będzino, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Odwołuje się Panią Renatę Protasewicz ze stanowiska Skarbnika Gminy Będzino z dniem 15 maja 2022 r. 

§ 2.  

Odwołanie powoduje ustanie z dniem 15 maja 2022 roku stosunku pracy Pani Renaty Protasewicz 
w Urzędzie Gminy Będzino na skutek oświadczenia woli pracownika o wypowiedzeniu stosunku pracy. 

§ 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 odwołanie skarbnika 
gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy i następuje na wniosek Wójta. 

Pani Renata Protasewicz w dniu 29 kwietnia 2022 r. złożyła do Urzędu Gminy Będzino oświadczenie woli 
o wypowiedzeniu stosunku pracy na stanowisku Skarbnika Gminy Będzino. Każdy pracownik, bez względu na 
podstawę nawiązania stosunku pracy, ma prawo do jego rozwiązania. Nie ma podstaw do uznania, że w trakcie 
trwania zatrudnienia pracownik nie może wypowiedzieć stosunku pracy z zachowaniem kodeksowych 
terminów wypowiedzenia. Dopuszczalność wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika wskazuje 
art. 69 kp, stanowiący odesłanie do przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nieokreślony. 
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