
UCHWAŁA NR XI/141/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) w związku z art. 15 ust. 3 i art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 561 z póź. zm.) 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. z 2004 r., Nr 130, 
poz. 1396 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zgłosić kandydaturę Pani                                 na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ogłosił konkurs na kandydata na pozaetatowego 
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy zgłaszanego przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych połowę składu 
kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Z wnioskiem o zgłoszenie do ww. konkursu wystąpiła do Rady Gminy Lubicz Pani                     , która w 
załączonych do wniosku dokumentach wykazała, iż spełnia warunki konkursu, tj.:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

3) ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze;

4) posiada wymagany staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu
terytorialnego — tj. 4 lata pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w Wydziale Kontroli
Gospodarki Finansowej oraz na stanowisku radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych.

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Ponadto ukończyła magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a z
dniem 30 czerwca 2017 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Kandydatka do aplikacji konkursowej
dołączyła także wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie, tj.:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej
złożeniem.

Kandydatka udokumentowała, że spełnia wszystkie wymagania wymienione w ogłoszeniu o konkursie, 
a praca na stanowisku członka Kolegium przełoży się w najbardziej optymalny sposób na jej dalszy rozwój 
zawodowy oraz wykorzystanie posiadanych zdolności i umiejętności.

W związku z powyższym zasadnym jest zgłoszenie kandydatury Pani                                 do konkursu na 
pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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