
UCHWAŁA NR XLV/271/2018 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 28 wrze śnia 2018 r. 

 

 

w sprawie: zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 3 ustawy    

z dnia 7 października 1992 r.  o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 561) oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                 

i administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej 

(Dz. U. Nr 30, poz. 1396 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Zgłasza kandydaturę Pani Jolanty Nowak na funkcję etatowego członka 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego 

w Kaliszu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Artur Jakubek  

 

 

 



Uzasadnienie: 

 Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych „połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani 

spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego”. W dniu 29 czerwca 2018 roku na stronach Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu ukazało się ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o konkursie na kandydata na etatowego członka 

kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego 

w Kaliszu. Wójt Rozdrażewa przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały 

zgłaszającej kandydaturę Pani Jolanty Nowak. Zgłoszenie wymienionej kandydatury 

pozwoli Pani Nowak wziąć udział w ogłoszonym konkursie. 

 Pani Jolanta Nowak jest Skarbnikiem Gminy Kobylin od 1 stycznia 2002 roku. 

Zgłaszana kandydatura w pełni spełnia wymogi formalne przewidziane przepisami 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W przypadku wygrania konkursu 

przez Panią Nowak jej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe będą na pewno 

przydatne w pracach kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  

 


