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UCHWALA Nr

RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie powolania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorz^dowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) oraz art.68§l i §1‘ i art.682 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040, z 2018r. poz.2245, z 2019r. 

poz. 1043, poz. 1495), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Rada Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§1-

Powoluje si$ Pani^ Izabel^ Wroniszewsk^ na stanowisko Skarbnika Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dniem 30 lipca 2020r.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Uzasadnienie do projektu uchwaty w sprawie powotania na stanowisko Skarbnika Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego Rani Izabeli Wroniszewskiej

Rani Izabela Wroniszewska ukohczyta w 1999 roku wyzsze studia magisterskie na kierunku prawo, 

a w 2006 roku ekonomiczne studia podyplomowe w zakresie rachunkowosci i zarz^dzania 

finansowego. Posiada ogotem 25 lat stazu pracy, w tym 7 lat w pracy w ksi^gowosci. Rani Izabela 

Wroniszewska od ponad 19 lat wykonywata prac$ w jednostkach sektora finansdw publicznych, 

w szczegolnosci w administracji samorzqdowej. Regularnie uczestniczyta w szkoleniach i kursach m.in. 

z obszarow planowania budzetu, podatku Vat, dotacji oswiatowych oraz audytu i kontroli w projektach 

wspotfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Legitymuje si$ certyfikatem ksi^gowym 

uprawniajqcym do prowadzenia ksiqg rachunkowych. Kandydatka ma obywatelstwo polskie, zdolnosc 

do czynnosci prawnych, korzysta z petni praw publicznych, jest niekarana. Powyzsze swiadczy 

o spetnieniu wymagan kwalifikacyjnych dla stanowiska skarbnika okreslonych w art.54 ust.2 ustawy 

o finansach publicznych.

Rani Izabela Wroniszewska od 2013 roku jest audytorem wewn^trznym w Urz^dzie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Posiada certyfikat Ministra Finansow uprawniaj^cy do zajmowania stanowiska 

audytora wewn^trznego w jednostkach sektora finansow publicznych oraz dtugoletnie doswiadczenie 

zawodowe na stanowiskach zwiqzanych z kontrolq i audytem wewn^trznym. Doswiadczenie zdobyte 

na stanowisku audytora wewn^trznego w Urz^dzie Miasta jest duzym atutem, gdyz potwierdza wiedz^ 

kandydatki nt. funkcjonowania i gospodarowania finansami przez komorki organizacyjne Urz^du 

i jednostki organizacyjne Miasta.

Pani Iza Wroniszewska dafa si$ poznac jako osoba kompetentna (zardwno w zakresie wiedzy jak 

i doswiadczenie), konsekwentna i odpowiedzialna.

Uwazam, ze Jej wiedza, doswiadczenie i osobowosc dajq zapewnienie, ze bqdzie dobrym Skarbnikiem 

Miasta, rowniez na trudne czasy finansdw samorzqdowych.
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