
UCHWAŁA NR XXVI/171/17
RADY GMINY SAWIN

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Sawin, Rada Gminy Sawin uchwaliła, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się z dniem 19 maja 2017 r. na stanowisko Skarbnika Gminy Sawin Panią Elżbietę Kamelę.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sawin.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Sawin

Joanna Rzepecka
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Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Sawin w oparciu o artykuł 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały o odwołaniu dotychczasowego Skarbnika Gminy –
Agnieszki Nowosad, zachodzi konieczność powołania nowego skarbnika.

Wójt Gminy Sawin złożył wniosek do Rady Gminy Sawin o powołanie na stanowisko Skarbnika
Gminy Sawin Pani Elżbiety Kameli.

Pani Elżbieta Kamela spełnia wymogi formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), ukończyła Wyższą Szkołę Finansów
i Bankowości w Radomiu na kierunku finanse i bankowość. Następnie podjęła naukę w Wyższej Szkole
Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku usługi finansowe. Potem rozpoczęła studia podyplomowe
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o kierunku rachunkowość oraz na Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie o kierunku rachunkowość budżetowa. Jednocześnie kończąc
studium finansowo-księgowe Lubelskiej Szkoły Biznesu nabyła umiejętności wymagane do pracy w komórce
finansowo-księgowej oraz samodzielnego prowadzenia księgowości. Ponadto kandydatka podnosząc swoje
kwalifikacje i umiejętności uczestniczyła w kursach i szkoleniach: audytu wewnętrznego, systemu zarządzania
jakością, rozliczania środków trwałych, prawidłowości księgowania wydatków i dochodów budżetowych
w jednostkach budżetowych i jst.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz długoletnią praktykę w sprawowaniu
funkcji księgowej oraz głównej księgowej. Od 2003 roku piastowała stanowisko głównego księgowego
w jednostce budżetowej. W zakresie jej obowiązków leżało zarządzanie finansami jednostki, planowanie
i rozliczanie budżetu, nadzór nad kontrolą zarządczą, planowanie i rozliczanie budżetu zadaniowego,
realizowanie zadań głównego księgowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nadzór nad pracą działu
finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian
w funduszu jednostki. Od września 2016 objęła stanowisko kierownika wydziału finansowego.

Mając na uwadze bogaty dorobek zawodowy kandydatki Wójt Gminy Sawin wnioskuje o powołanie
Pani Elżbiety Kameli na stanowisko Skarbnika Gminy Sawin.
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