
 

UCHWAŁA NR XI/77/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gozdowo  

  

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), na wniosek Wójta 

Gminy Gozdowo, Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołać od dnia 1 września 2019 roku Panią Lidię Siemiątkowską na stanowisko 

Skarbnika Gminy Gozdowo, który jest głównym księgowym budżetu.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 

roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

   /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) powołanie i odwołanie skarbnika gminy należy do kompetencji 

Rady Gminy. Powołanie to jest zgodne z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Przy czym funkcje związane ze stanowiskiem skarbnika gminy są 

realizowane wyłącznie w ramach stosunku pracy powstającego wskutek powołania przez Radę 

Gminy. 

Z uwagi na odwołanie z dniem 30 sierpnia 2019 r. dotychczasowego Skarbnika Gminy, 

konieczne jest powołanie nowego skarbnika. 

Wójt Gminy Gozdowo wnioskuje o powołanie na to stanowisko Pani Lidii 

Siemiątkowskiej, pracownika Urzędu Gminy w Gozdowie, spełniającą wymogi formalne 

określone w obowiązujących przepisach. Pani Lidia Siemiątkowska posiada wykształcenie 

wyższe magisterskie o specjalności: Administracja Rządowa i Samorządowa, a także policealne 

- technik ekonomista o specjalności: finanse i rachunkowość. Ukończyła też kurs 

samodzielnego księgowego. Posiada ponad 6 lat praktyki w księgowości w pracy na stanowisku 

księgowej w prywatnych podmiotach gospodarczych. Od 1 lutego 2010 r. pracowała jako 

intendent w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie. Brała udział jako główny księgowy  

w ramach realizacji projektu unijnego „Wszystkie dzieci nasze są”, a także projektów: „Postaw 

na matematykę”, „ Nasze granie ciszę łamie”. Od 1 maja 2013 r. rozpoczęła pracę bezpośrednio 

w Urzędzie Gminy w Gozdowie na stanowisku ds. naliczania poboru i egzekucji opłat  

za odbiór odpadów komunalnych. Od lipca 2016 r. pracuje jako inspektor ds. księgowości 

budżetowej gminy, współdziałania z organizacjami pożytku publicznego. Od ponad pół roku 

blisko współpracowała bezpośrednio z dotychczasową Panią Skarbnik Gminy. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

   /-/ Dariusz Śmigielski 
 

 

 

 


