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UZASADNIENIE 

 

 

 
Dotychczasowy Skarbnik Miasta Rybnika Pan Bogusław Paszenda, w dniu 27 lutego 2017 roku złożył rezygnację 

z zajmowanego stanowiska – ze względu na przejście na emeryturę. W związku z powyższym został odwołany 

ze stanowiska z dniem 31 maja 2017 roku. 

Biorąc zatem pod uwagę znaczenie tego stanowiska dla sprawnego funkcjonowania miasta  

i wypełniania zadań z zakresu finansów publicznych, powołanie nowego Skarbnika Miasta jest konieczne.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, powołanie skarbnika, który jest głównym księgowym 

budżetu następuje na wniosek Prezydenta Miasta. Ponadto art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych 

mówi, iż nawiązanie stosunku pracy na stanowisku skarbnika następuje na podstawie powołania. Dodatkowo art. 68 

§ 1
1 

Kodeksu pracy precyzuje, iż  powyższy stosunek pracy nawiązuje się na czas nieokreślony, ponieważ brak 

przepisów szczególnych, na podstawie których stosunek pracy miałby być nawiązany na czas określony. W art. 68
2 

Kodeksu pracy czytamy, iż stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym 

w powołaniu oraz że powołanie powinno być dokonane na piśmie. 

Ponadto głównym księgowym, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, może być osoba, 

która: 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych  

od posiadania obywatelstwa polskiego, 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

obowiązków głównego księgowego; 

5) spełnia jeden z poniższych warunków: 

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  

     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  

     podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej  

     6-letnią praktykę w księgowości, 

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  

     rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia  

     ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Wnioskuję o powołanie Pana Dariusza Skabę na stanowisko Skarbnika Miasta Rybnika. 

 

Pan Dariusz Skaba spełnia w/w wymogi formalne. 

W 1998 roku ukończył wyższe studia zawodowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach  

na kierunku Finanse i Bankowość, uzyskując tytuł licencjata. Następnie na tej samej Uczelni kontynuował 

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, również w zakresie Finansów  

i Bankowości, uzyskując w 2000 roku tytuł magistra. W Urzędzie Miasta Rybnika pracuje  

od 1998 roku. Podczas 19-to letniej pracy, w tym przez 10 lat pełniąc funkcję Zastępcy Skarbnika Miasta Rybnika, 

zdobył wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na objęcie funkcji Skarbnika Miasta Rybnika.  
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