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UCHWAŁA NR 13/III/10

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. tJ. zfO}lr. Nr 142, poz,1592,zpoźn. zm.), uchwala się, co następuje:

$ 1. Na wniosek Starosty powołuje się z dniem 1 stycznia 2011 r. Panią Alicję
Matuszewską na stanowisko Skarbnika Powiatu.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście otwockiemu.

$ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzęz zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszerl Starostwa

Powiatowego w Otwocku.

$ 4. t]chwaławclrodztw Życle Z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. tJ. z 20OI r. Nr 142, poz. 1592, z póŹn. zm.) na wniosek starosty rada

powi atu powołuj e skarbnika.- pani Alicja Matuszewska rekomendowana na stanowisko skarbnika jest magistrem

ekonomii. IJkończył'a studia podyplomowe: Administrowanie środkami unijnymi

i Podyp1omowe Studia Rachunkowości i Finansów' W 2000 r. uzyskała Certyfikat Skarbnika

leanostt<i Samorządu Terytorialrrego. od 1994 roku pełni funkcję skarbnika. W mięście

Srrlejówek zwiększyła dochody nriasta z 14 m|n do 50 mln zł. Pracując w gminie Wią7owna

zwiększyła doclrody gminy z 22 m\n do 45 m|n zł.. Pracując na stanowisku Skarbnika

pozyskiwała środki finansowe z:

Narodowego Funduszu ochrony srodowiska i Gospodarki wodnej,

Regionalnyclr Programów operacyjnych Województwa Mazowieckiego,

Ministerstwa SPortu,
Ministerstwa Edukacj i Narodowej,
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo zajmuje się słoleni ami z zakręsu finansów publicznych, pisze artykuły do

czasopism Skarbnik i Finanse Publiczne.
Pani A1icja Matuszewska osiągnęła sukcesy zawodowe pracując w zespole osób

merytorycznie przygotowanych do trudnych wyzwań z zahesu planowania i realizacji

buclzetu. Charakter.yzuj e się niekonwencj onalnym myśleniem.

Starosta otwoóki rekomenduje Panią Alicję Matuszewską na stanowisko Skarbnika

Powiatu.
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