
1 
 

Protokół Nr VII/37/2017 

z XXXVII Sesji Rady Gminy 

z dnia 15 lutego 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło, powiedział iż sesja została 

zwołana na wniosek pięciu radnych, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 

13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż wniosek o zwołanie sesji zawierał proponowany porządek obrad, w związku z czym 

ten sam porządek został zamieszczony na zaproszeniu na sesję. Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał porządek obrad, zapytał czy radni chcą wnieść do niego jakieś zmiany, w związku z tym,  

że radni nie zaproponowali zmian poddał go pod głosowanie. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie                

o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie zwrócenia się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie                     

o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ta sesja jest bardzo ważna, „pocztą pantoflową, czy w rozmowach 

kuluarowych można się było dowiedzieć o tym, że od 1 lutego w Gminie Rakszawa już nie pracuje 

Skarbnik”. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z tym, że pismo o wypowiedzeniu 

pracy, czy prośba o wypowiedzenie pracy wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku, 

nie trafiło ono do Rady, mimo że było zaznaczone do wiadomości również dla Rady Gminy. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż żył w nieświadomości i niewiedzy o tym, że od 1 lutego w Gminie 

nie będzie Skarbnika. Na podstawie pisma jakie Pan Przewodniczący otrzymał do domu od Pani                  

M. Brodzicka - Babiarz, wie iż aktualna sytuacja wygląda tak, że po piśmie z dnia 30 grudnia                     

2016 roku, w wyniku rozmowy Pani Skarbnik z Panią Wójt, Pani Skarbnik złożyła drugie pismo, 

które według Niej anulowało pismo o wypowiedzeniu i do końca stycznia Pani Skarbnik pracowała 

w świadomości, że w dalszym ciągu będzie piastowała to stanowisko. W dniu 7 lutego 2017 roku 

zostało Pani Skarbnik przekazane świadectwo pracy. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                    

iż zwracał się do Pani Wójt w sposób pisemny o wyjaśnienie i poinformowanie Rady o zaistniałej 

sytuacji, która zdaniem Pana Przewodniczącego jest niedopuszczalna, w lutym nie ma Skarbnika                   

w Gminie, a efektem tej sytuacji jest dzisiejsza sesja, na której ma być podjęta uchwała w sprawie  

zwrócenia się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o udzielenie wyjaśnień w sprawach 

dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, 

że RIO wypowie się w tej kwestii, co pomoże Radzie w podjęciu kolejnych kroków i działań. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o zrelacjonowanie ostatnich kilku tygodni. 

Pani Wójt powiedziała, iż z zaskoczeniem wczoraj dowiedziała się, że dzisiaj jest sesja na temat 

Skarbnika, przyznała iż brak Skarbnika w Gminie nie może być dłuższą sytuacją, gdyż jak wiadomo 

szczególnie początkowe miesiące, a zwłaszcza luty obfitują w duże ilości sprawozdań, okres ten jest 

bardzo ważny dla obecności Skarbnika. Pani Wójt powiedziała, „z wielką przykrością muszę 
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stwierdzić, że Skarbnik Gminy nasz były wykazał się wielką nieodpowiedzialnością, wielkim 

lekceważeniem swojego stanowiska, czyli stanowiska Skarbnika Gminy nie przychodząc na sesję 

budżetową, wnosząc pismo o wypowiedzenie warunków pracy”. Pani Wójt powiedziała, iż każdy 

pracownik ma prawo decydować o swoim losie, również Skarbnik Gminy ma prawo do tego,                         

aby wypowiedzieć umowę, a pracodawca ma obowiązek kierować się Kodeksem Pracy, co zostało 

uczynione. Pani Wójt powiedziała  „jeżeli chodzi o to, że Pani Skarbnik złożyła wypowiedzenie,                  

to myślę że rozmawiałam, kilkakrotnie był Pan Przewodniczący u mnie, na ten temat rozmawialiśmy, 

natomiast oficjalnie jeszcze przedwczoraj poinformowałam Pana Przewodniczącego, który był                       

u mnie, że przygotowujemy uchwały na najbliższą sesję, poinformowałam jakie te uchwały mają być, 

że jest potrzebna sesja i że między innymi będzie przygotowana uchwała o odwołaniu i powołaniu 

Skarbnika, a żeby móc takie uchwały przygotować trzeba było znaleźć, szukać też osoby i próbować 

z nią rozmawiać, żeby zechciała zastąpić osobę, która zrezygnowała z tego stanowiska                                           

i wypowiedziała swoją umowę o pracę, tak że tyle mam do powiedzenia, myślę że Pani Sekretarz 

pracuje nad przygotowaniem uchwał, myślę nawet, że już takie uchwały”. Pani Wójt powiedziała,                 

iż wystąpi z wnioskiem do Rady o zwołanie sesji i załatwienie tej bardzo ważnej sprawy, jaką jest 

Skarbnik w Urzędzie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w tym temacie. 

Pani Wójt powiedziała, iż sprawa dotyczy Kodeksu Pracy, rozwiązanie stosunku pracy to relacje 

miedzy pracownikiem, a pracodawcą. Pracodawca nie ma takich delegacji, aby osobiste pisma 

pracownika (tak trzeba nazwać pisma pracownika ze stosunku pracy) przekazywać szerszemu 

gremium, może to uczynić sam pracownik, jeżeli ma takie życzenie. Pani Wójt powiedziała, iż jako 

pracodawca nie ma delegacji, aby wypowiedzenie pracownika przekazywać dalej.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż tak, jak wcześniej wspomniał pismo dotyczące 

odwołania nie trafiło do Rady, która nie była świadoma tego do końca stycznia. Pan Przewodniczący 

odczytał pismo jakie otrzymał od Pani M. Brodzicka – Babiarz 1 lutego 2017 roku, załącznikiem                    

do tego pisma są pisma z 31 grudnia 2016 roku i 2 stycznia 2017 roku, które Pan Przewodniczący 

również odczytał. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w Jego odczuciu Rada przez cały 

styczeń żyła w nieświadomości, że szykuje się zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ta sytuacja jest dziwna, dlatego też Jego zdaniem zapytanie do RIO 

jest jak najbardziej na miejscu.  

Pan R. Leja powiedział, iż Pani Wójt w swojej wypowiedzi nie odniosła się do stwierdzenia, że Pani 

Skarbnik złożyła odwołanie po rozmowie, konsultacji z Panią Wójt, zapytał czy tak faktycznie było. 

Pani Wójt powiedziała, ż w związku z tym, że Pan Przewodniczący przytoczył napisane przez 

Skarbnika informacje i podsumowując, że Skarbnik powinien być osobą wielkiego zaufania pod 

względem finansów i wykonywania swojej pracy dla przykładu odniosła się do zarzutu niskiego 

wynagrodzenia. Pani Wójt powiedziała, iż Pani Skarbnik, która ostatnio przeszła na emeryturę 

pracowała w tutejszym Urzędzie prawie 30 lat, na wynagrodzeniu zasadniczym miała więcej                          

od nowej Pani Skarbnik o 70,00 zł i o 100,00 zł więcej na dodatku funkcyjnym, poprosiła aby radni 

sami to ocenili, dodała iż nie będzie się odnosiła do innych zarzutów, gdyż jak Pani Skarbnik później 

stwierdziła były to Jej subiektywne odczucia, a decyzje podejmowane były w emocji. Pani Wójt 

powiedziała, iż Pani Skarbnik powinna ważyć to co mówi i to co robi. Prawdą jest, że Pani Skarbnik 

złożyła pismo na kancelarię, nie rozmawiając z Wójtem, dodała iż uważa „że jeżeli coś źle zrobiłam, 

to przychodzę do pracodawcy jeżeli mi na tym zależy, rozmawiam i temat rozwiązuję”. Pani Wójt, 

aby zaspokoić ciekawość radnych powiedziała, iż 30 stycznia długo czekała, na to, czy Pani Skarbnik 

zmienia decyzję, czy jest podstawa ku temu żeby Jej wycofać to wypowiedzenie, niestety Pani 

Skarbnik w codziennym kontakcie na ten temat nie rozmawiała, a na pytania Pani Wójt odpowiadała 

że wie co robi. I jeżeli będzie miała co innego do powiedzenia, to wtedy Panią Wójt o tym 

poinformuje. Pani Wójt powiedziała, iż Pani Kadrowa w uzgodnieniu napisała do Pani Skarbnik, 

żeby się ustosunkowała do uzasadnienia wypowiedzenia, po czym zostanie podjęta decyzja,                                   

co do stosunku pracy, zakończyło się to tym, że Pani Skarbnik ostatniego dnia pracy  wzięła 



3 
 

chorobowe i na tym się skończyła Jej sytuacja. Zgodnie z Kodeksem Pracy wygasł stosunek pracy                

z Panią Skarbnik i należało dopełnić innych formalności z tym związanych. 

Pan R. Leja powiedział, iż nie wie, czy źle sformułował pytanie, czy Pani Wójt źle Go zrozumiała, 

wypowiadając się miał na myśli pismo z 2 stycznia, odwołanie wypowiedzenia. 

Pani Wójt powiedziała, iż o tym cały czas mówiła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co dzisiaj usłyszał Skarbnik Gminy w dniu 

30 grudnia 2016 r. złożył wypowiedzenie stosunku pracy w Urzędzie Gminy, w dokumencie tym 

jednym z adresatów, do wiadomości jest Rada Gminy, pismo to z niewyjaśnionych przyczyn do Rady 

Gminy nie dociera, a tłumaczenie Pani Wójt, że nie jest uprawniona do przekazywania prywatnej 

korespondencji pracownika Go nie przekonuje. Pan Przewodniczący powiedział, iż Skarbnik jest 

pracownikiem, którego powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta, dodał iż organ 

powołujący o tym, że wypowiedzenie jest złożone powinien być poinformowany „z automatu”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu 2 stycznia Skarbnik wycofuje złożone 

wypowiedzenie, Kodeks Pracy nie definiuje odwołania, w takim przypadku posiłkuje się Kodeksem 

Cywilnym i wycofaniem woli. Wycofanie woli może odbyć się jedynie za zgodą obu stron, czyli 

pracodawcy i pracownika, jeżeli dojdą do porozumienia. Skarbnik pracował przez cały styczeń, żadna 

informacja nie dociera do Rady Gminy, nic się nie dzieje, nie jest ogłaszany konkurs na nowego 

Skarbnika, nie jest przygotowywana uchwała o odwołaniu. Pan Przewodniczący powiedział,                          

iż wiadomym jest, że luty jest miesiącem bardzo „newralgicznym sprawozdawczo” w Gminie,                      

że bez Skarbnika trudno się obyć. W lutym, gdy Skarbnik zachorował wręczane jest Mu świadectwo 

pracy, gdyż minął czas wypowiedzenia, rozpoczynają się poszukiwania osoby do zatrudnienia, 

ponownie nie informując o tym Rady Gminy, a to Rada będzie musiała odwołać poprzedniego 

Skarbnika i powołać nowego. W ubiegłym roku, kiedy powoływana była Pani Skarbnik, a radni 

mówili, że Jej nie znają zostały Radzie przedstawione takie referencje, że trudno było o lepsze, minęło 

jedenaście miesięcy „najgorszy pracownik w historii Gminy”. 

Pani Wójt zapytała, kto powiedział, że „najgorszy pracownik”, to nie Wójt, a sama Pani Skarbnik 

złożyła wypowiedzenie, Pani Wójt poprosiła o nieprzekłamywanie wypowiedzi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Skarbnik jest szczególnym pracownikiem,                     

bo jest powoływany i odwoływany przez Radę, w związku z czym rodzi się pytanie, czy Rada Gminy 

może skutecznie odwołać Skarbnika, jeżeli On wycofał swoje wypowiedzenie i powołać następnego 

Skarbnika. Pan Przewodniczący powiedział, iż w związku z tym pytaniem została zwołana dzisiejsza 

sesja i kierowane jest zapytanie do RIO, gdyż na następnej sesji Rada stanie przed dylematem,                    

czy skutecznie może odwołać Skarbnika, dodał iż z tego co widzi, ta sprawa znajdzie swój epilog                 

w Sądzie i jeżeli Sąd przyzna rację Pani Brodzicka, to wtedy Gmina będzie płacić wynagrodzenie                  

i odsetki od wynagrodzenia, w związku z czym Rada Gminy powinna dochować wszelkiej 

staranności, przed podjęciem decyzji o odwołaniu Skarbnika i upewnić się że jej działanie w tym 

konkretnym przypadku jest poprawne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pani 

Wójt powiedział, że jak będzie się zwracać o powołanie nowego Skarbnika, to żeby Rada Gminy 

wcześniej coś o tym Skarbniku wiedziała, bo to Rada powołuje Skarbnika na wniosek. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie rozumie tego, że Pani Wójt przez miesiąc 

styczeń czekała na jakąś rozmowę z Panią Skarbnik, dodał iż nie zna całej sytuacji, ma tylko 

dokumenty, w związku z czym zapytał, jak się stało, że 2 stycznia Pani Skarbnik napisała pismo                    

do Pani Wójt odwołujące wypowiedzenie, co jest sygnałem rozmowy, Pani Skarbnik pracowała przez 

cały styczeń, a Pani Wójt nie podejmuje rozmowy. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie rozumie, 

że Pani Wójt czekała cały styczeń i nie miała „zachęty do rozmowy z Panią Skarbnik, skoro Pani 

Skarbnik zrobiła pierwszy krok już 2 stycznia odwołując to pismo”. 

Pani Wójt powiedziała, iż Pani Skarbnik zrobiła pierwszy krok 30 grudnia, jak się stało, że Pani 

Skarbnik złożyła pismo, tego Pani Wójt nie wie, bo Pani Skarbnik Jej o tym nie poinformowała,                   

ani z Nią o tym nie rozmawiała, złożyła pismo o odwołanie. Pani Wójt czekała, że Pani Skarbnik 

przyjdzie i porozmawia o tym, dlaczego zmieniła zdanie, dodała iż „to nie jest Panie radny taka 
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zabawa, że dzisiaj składam wypowiedzenie, za dwa dni wycofuję, a za miesiąc znów go złożę,                               

bo co tam, bo ja mogę, nie to jest poważna sprawa, to nie jest zabawa w kotka i myszkę, wobec tego 

to obowiązkiem Pani Skarbnik, jeżeli chciała tutaj pracować było przyjść, porozmawiać                                          

z pracodawcą, poinformować dlaczego to zrobiła, co się zmieniło, niestety Pani Skarbnik nie była 

tym zainteresowana”.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie atakuje Pani Wójt, jako pracodawcy, gdyż 

sam jest pracodawcą i uważa, że każdy pracownik powinien znać swoje miejsce w szeregu, natomiast 

tu są dokumenty z którymi trudno polemizować. Pan Przewodniczący uważa, że Pani Wójt, jako 

pracodawca ma termin ustawowy, żeby na to pismo odpowiedzieć, to jest Urząd, powiedział iż pomija 

fakt, że Rada Gminy nie została o tym poinformowana, co uważa za wielki nietakt, zwracając się                    

do Pani Wójt powiedział „ja Pani powiem tylko jedną rzecz, że ja bym chciał, żeby Pani wreszcie 

zrozumiała taką kwestię, że my radni nie jesteśmy maszynkami do głosowania”. 

Pani Wójt odpowiedziała, że to wie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej nawiązując do słów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

powiedział, „że nie może być tak, że Pani znowu, już ma jakiegoś kandydata na kolejnego Skarbnika, 

a my o tym nie wiemy”. 

Pani Wójt powiedziała, iż Jej obowiązkiem jest szukać, żeby Radzie przedstawić wniosek, że znalazł 

się kandydat na Skarbnika. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy obowiązkiem Pani Wójt nie jest poinformować 

Radę o sytuacji. 

Pani Wójt powiedziała, iż jak będzie pewna, że ma kandydata, to poinformuje Radę. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie chodzi Mu o kandydata, a o sytuację, jaka 

zaistniała 30 grudnia poprzedniego roku, poprosił o zrozumienie radnych, dodał iż dzisiejsza sesja 

nie byłaby potrzebna, gdyby była komunikacja między Radą, a Wójtem. 

Pani Wójt powiedziała, iż była komunikacja. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, jaka komunikacja. 

Pani Wójt powiedziała „byliście Państwo u mnie, ustalaliśmy spotkanie na jutro, miało być też 

spotkanie wcześniej, gdzie na 15 minut przed spotkaniem zadzwoniła jedna Pani radna i powiedziała, 

że nie będzie spotkania”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział „my nie rozmawiamy Pani Wójt o 15 minutach”. 

Pani Wójt powiedziała „rozmawiamy o całokształcie, bo to całokształt jest ważny w tej Gminie                           

i musimy to zrozumieć”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chciała stanąć w obronie Pani Skarbnik, która jest osobą młodą, 

przyszła do tej Gminy z najlepszymi chęciami, uważała że sobie poradzi, niestety zetknęła się                           

z warunkami, jakie są, nie została odpowiednio przygotowana tutaj w Gminie, do tej funkcji. Gdyby 

była przyjęta wcześniej, kiedy jeszcze pracowała poprzednia Pani Skarbnik, żeby Ją wprowadziła              

w jakiś sposób do tych obowiązków, to Pani radna uważa, że nie byłoby takiej sytuacji. Pani                            

I. Cieślicka powiedziała, iż na Panią Skarbnik spadły obowiązki, które być może ją przerosły i stąd 

to wypowiedzenie, dodała iż warto by było dać Pani Skarbnik jeszcze szansę i przyjąć wycofanie. 

Pani radna powiedziała, iż radni nie wiedzą, jaka jest sytuacja prawna Pani Skarbnik, czy jest Ona 

zwolniona z pracy, czy też nie, dodała iż uchwała, która została dziś przedstawiona jest jak najbardziej 

zasadna, trzeba ja podjąć i poczekać na opinię RIO. 

Pani Wójt poprosiła o wypowiedź Panią M. Siuda. 

Pani M. Siuda zapytała, w jakiej kwestii ma się wypowiedzieć.  

Pani Wójt powiedziała, iż chodzi o to, że powinna wcześniej przygotować Skarbnika, zanim 

poprzednia Pani Skarbnik przeszła na emeryturę, to nie jest stanowisko do przygotowania. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią racę o nieprzekazanie pisma do wiadomości Rady,                     

czy Rada to pismo powinna dostać, czy go nie powinna dostać. 

Pani M. Siuda powiedziała, „jeżeli korespondencja dotyczy kwestii związanej ze stosunkiem pracy 

więc stronami tego postepowania jest pracownik i pracodawca, fakt że w piśmie zaznaczono, iż jego 
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egzemplarz przekazywany jest do wiadomości Rady oznacza tylko tyle dla pracodawcy, że wolą 

składającego pismo jest powiadomienie także Rady Gminy, ale to z kolei nie przekłada się                               

na obowiązek adresata pisma, czyli pracodawcy, przekazania tego pisma kolejnemu adresatowi,                     

w tym wypadku Radzie, dlaczego proszę państwa, dlatego że jest to sprawa osobista z zakresu 

stosunku pracy i to do obowiązków i w interesie składającego to pismo należy doręczenie                  

właściwym adresatom, Wójt owszem jest zobowiązany przekazywać korespondencję Radzie,                     

czy Przewodniczącemu, jeżeli sprawa dotyczy zadań z zakresu administracji publicznej, a to nie jest 

taka sprawa”. Pani radca dla przykładu podała sytuację, kiedy to Ona byłaby nadawcą pisma                              

i chciałaby, aby to pismo trafiło np. do jakiejś organizacji, to w piśmie pisze do wiadomości, zapytała, 

czy to oznacza, że Jej pracodawca ma obowiązek przekazać jeden egzemplarz pisma do tego adresata, 

czy też nie. Pani M. Siuda uważa, że „nie”, zapis na dole pisma oznacza informację dla pierwszego 

adresata, że to pismo trafi do kolejnego adresata, a dostarczyć je temu adresatowi powinien sam 

nadawca. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział „ja szanowni państwo się na prawie nie znam,                

po prostu się nie znam, jestem szarym obywatelem, ale do Pani radcy powiem wprost sami sobie 

odwołajcie tego Skarbnika bo wam Rada jest niepotrzebna”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przykro Mu było słuchać wypowiedzi Pani mecenas, 

gdyż wynika z niej, że pisma do Rady przekazywane są według uznania, myśli że istnieje zagrożenie, 

iż nie wszystkie pisma trafiają do Rady. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż przysłuchuje się dyskusji i ma mieszane uczucia, niemniej 

jednak, nie Jej jest oceniać, gdyż nie Ona jest pracodawcą, została wybrana przez mieszkańców 

Gminy do pełnienia pewnych obowiązków i jednym z takich obowiązków jest powołanie i odwołanie 

Skarbnika Gminy na wniosek Wójta, jeżeli taki wniosek wpłynie, trudno będzie się wypowiadać, 

skoro Pani Skarbnik złożyła wypowiedzenie i chce odejść z pracy. Pani radna powiedziała,                                 

iż od miesiąca, czyli od kiedy zaistniała ta sytuacja zastanawia Ją to, że były prace nad budżetem                    

na 2017 rok, budżet został uchwalony 29 grudnia, po czym budżet nie został przygotowany w formie 

papierowej i nie został wysłany. Pani Skarbnik pod wpływem emocji składa wypowiedzenie, po czym 

je wycofuje, trudno to oceniać, jest to Skarbnik Gminy, druga osoba po Wójcie, która ponosi bardzo 

dużą odpowiedzialność za finanse. Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, że zanim podejmie się taką 

pracę, trzeba się pięć razy zastanowić, trzeba być odpowiedzialnym przy podejmowaniu decyzji. Pani 

radna pod ocenę radnych pozostawiła odpowiedzialność w sytuacji składania wypowiedzenia                            

i po dwóch dniach składania jego cofnięcia, dodała iż nie Jej oceniać, jaki będzie finał tej sprawy,                   

a odwołanie w formie uchwały Rady Gminy, czy będzie zasadne. 

Pani Wójt przytoczyła, wyrok Sądu, który miał podobną sprawę, gdzie Skarbnik złożyła 

wypowiedzenie, a potem w Sądzie udowadniała inne sytuacje. Sad stwierdził, że powód mógł 

skutecznie wypowiedzieć stosunek pracy z powołania, gdyż żaden przepis nie pozbawia go takiego 

prawa, a późniejsze odwołanie przez Radę jest tylko efektem wypowiedzenia złożonego wcześniej 

przez powoda. Nawet gdyby uchwała o odwołaniu nie została podjęta, to i tak doszłoby                                       

do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia, gdyż to ta czynność materialno – prawna 

jest podstawą zakończenia zatrudnienia. Skarbnik może sam wypowiedzieć stosunek pracy,                                 

a późniejsze odwołanie go przez Radę to czynność techniczna, potwierdzająca rozwiązanie stosunku 

pracy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż dyskusja się toczy w sprawie uchwały, którą 

Rada podejmie bądź nie, niemniej jednak uważa, że Rada Gminy powinna podjąć tę uchwałę, gdyż 

radni nie wiedzą, czy robią dobrze, czy robią źle „generalnie rzecz biorąc, to jest takie trochę 

scedowanie odpowiedzialności na RIO, nie na Radę, jeżeli RIO się wypowie pozytywnie, przecież 

tutaj chyba nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, wniosek Pani Wójt wtedy skonstruuje                             

o odwołanie Skarbnika, Skarbnika odwołamy i nie będzie najmniejszego problemu”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że radni 

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXXVII/167/17 
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Rady Gminy Rakszawa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zwrócenia się do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów 

o finansach publicznych. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXVII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 730 do godz. 820.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 


