UCHWAŁA NR XXI/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446) Rada Miejska w Wągrowcu na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się z dniem 1 lipca 2016 roku Panią Alinę Dotkę na stanowisko Skarbnika Miejskiego –
Głównego Księgowego Budżetu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta.
W związku ze złożonym wnioskiem o odwołanie z dniem 13 kwietnia 2016 r. Skarbnika Miejskiego - Pana
Tomasza Pachowicza - zasadnym jest podjęcie przez Radę uchwały o powołaniu na to stanowisko innej osoby.
Biorąc zatem pod uwagę znaczenie tego stanowiska dla sprawnego funkcjonowania miasta i zarządzania
finansami, wnioskuję o powołanie z dniem 1 lipca 2016 r. na stanowisko Skarbnika Miejskiego Pani Aliny
Dotki.
Kandydatka na stanowisko skarbnika spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych oraz wymagania kwalifikacyjne określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Pani Alina Dotka jest magistrem ekonomii.
W 1981 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji
i Obrotu. W 2002 r. ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii studia
podyplomowe w zakresie bankowości. W tym samym roku uzyskała tytuł Dyplomowany Pracownik Banku.
Posiada 35 letni staż pracy ogółem, a w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w samorządzie w zakresie
księgowości budżetowej jednostki samorządowej (w latach 1991 – 1992 pracowała na stanowisku Skarbnika
Gminy Mieścisko). W latach 1981 -1989 pracowała w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Wągrowcu na
stanowisku starszego inspektora.
W okresie od 1989 r. do 1990 r. pracowała na stanowisku Komisarza Skarbowego w Izbie Skarbowej z
siedzibą w Wągrowcu. Od 1992 r. do chwili obecnej pracuje jako Ekspert w Powszechnej Kasie Oszczędności
BP SA w Poznaniu.
Posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie nabyte w pracy w polskiej bankowości, a także w
księgowości budżetowej jednostki samorządowej dają gwarancję, że Pani Alina Dotka w sposób
odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywała obowiązki na powierzonym jej stanowisku
Skarbnika Miejskiego.
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