
UCHWAŁA NR LXIV/355/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 września 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, poz. 1005, poz. 1079), art. 69 w związku z art. 30 § 1 pkt 3, art. 52 § 1 pkt 1 oraz art. 70 § 
12 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510; poz. 1700), na wniosek 
Wójta Gminy Będzino, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Odwołuje się Panią Małgorzatę Macedońską z funkcji Skarbnika Gminy Będzino z dniem 30 września 
2022 r. 

§ 2. Odwołanie powoduje ustanie z dniem 30 września 2022 roku stosunku pracy Pani Małgorzaty 
Macedońskiej w Urzędzie Gminy Będzino bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 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. 

Od dnia 1 czerwca 2022 roku Pani Małgorzata Macedońska pełniła funkcję Skarbnika Gminy Będzino na 
mocy uchwały nr LVI/324/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania 
Skarbnika Gminy Będzino. Uchwała ta została podjęta w oparciu o treść wniosku Wójta Gminy Będzino 
Mariusza Jaroniewskiego zawierającego rekomendację, iż Pani Małgorzata Macedońska jest właściwą 
kandydatką na to stanowisko ze względu na doświadczenie zawodowe zdobyte od 1991 roku w jednostkach 
takich, jak Poczta Polska, samorządowa instytucja kultury, ośrodek pomocy społecznej. 

W trakcie pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Będzino okazało się jednak, że Pani Małgorzata Macedońska 
nie wykonuje należycie obowiązków związanych z tą funkcją. Doszło do sytuacji, w której podstawowe 
obowiązki związane z pełnieniem funkcji Skarbnika Gminy Będzino, polegające na weryfikacji sprawozdania 
finansowego Gminy Będzino za 2021 rok, korekty sprawozdań finansowych Gminy Będzino za 2021 rok, 
dokumentów do przedłożenia Radzie Gminy w Będzinie, informacji z wykonania budżetu Gminy Będzino za 
I półrocze 2022 roku oraz przygotowaniu projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2023 zostały zlecone 
podmiotowi zewnętrznemu (przedsiębiorcy prowadzącemu biuro rachunkowe) w oparciu o umowy zlecenia na 
łączną kwotę 28.000,00 zł (z czego z budżetu Gminy Będzino wydatkowano kwotę 8.000 zł, a pozostałe 
zlecenia zostały wypowiedziane z ryzykiem powstania roszczeń odszkodowawczych po stronie przyjmującego 
zlecenie). Przedmiot wszystkich zleceń mieścił się w zakresie obowiązków pracowniczych Skarbnika Gminy 
Będzino, za które otrzymywał on wynagrodzenie za pracę. Zlecenia wykonania przez podmiot zewnętrzny 
usług, za które odpowiedzialny był Skarbnik Gminy Będzino, odbyły się za wiedzą i zgodą Pani Małgorzaty 
Macedońskiej, stąd Rada Gminy w Będzinie uznała, że oznaczało to w sposób dorozumiany przyznanie przez 
Panią Małgorzatę Macedońską, że nie jest ona w stanie wykonać tych obowiązków we własnym zakresie jako 
pracownik Urzędu Gminy Będzino pełniący funkcję Skarbnika Gminy Będzino. Sytuacja ta jest nie do 
zaakceptowania: niemożność wykonywania podstawowych obowiązków pracowniczych przez Panią 
Małgorzatę Macedońską naraziła budżet Gminy Będzino na szkodę: wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na 
wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego (biura rachunkowego) na wykonanie usług w postaci weryfikacji 
sprawozdania finansowego Gminy Będzino za 2021 rok, korekty sprawozdań finansowych Gminy Będzino za 
2021 rok, dokumentów do przedłożenia Radzie Gminy w Będzinie, które należały do obowiązków Skarbnika 
Gminy Będzino oraz za które Skarbnik Gminy Będzino otrzymał wynagrodzenie za pracę z budżetu Gminy 
Będzino. 

Rada Gminy w Będzinie stoi na stanowisku, że Pani Małgorzata Macedońska naruszyła swoje obowiązki 
pracownicze w stopniu rażącym poprzez brak umiejętności ich wykonania w podstawowym zakresie, co 
naraziło Gminę Będzino na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych i naruszyło zasadę celowości 
i racjonalności wydatkowania tych środków. Okoliczność ta nie może oznaczać dalszego trwania stosunku 
pracy Pani Małgorzaty Macedońskiej na stanowisku Skarbnika Gminy Będzino. 

Na podstawie art. 70 § 1, § 2 i § 3 kp, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym 
czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. 
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma 
prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Odwołanie jest równoznaczne 
z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 
53 kodeksu pracy. 

W przypadku Pani Małgorzaty Macedońskiej ustanie stosunku pracy w związku z odwołaniem z funkcji 
Skarbnika Gminy Będzino nastąpiło bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia 
przez pracownika obowiązków pracowniczych wskazanych w treści uzasadnienia do niniejszej uchwały. 

Pracownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Rejonowego w Koszalinie IV Wydziału 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (75 – 900 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34) w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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