Projekt
z dnia 2 września 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XIV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506
ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 września 2019 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 września 2019r., powołuje się Panią Lidię Lebizon na
Skarbnika Gminy Gniezno, która jest głównym księgowym budżetu.
2. Powołanie dokonuje się na czas nieokreślony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnioskuję o powołanie
Panią Lidię Lebizon na stanowisko Skarbnika Gminy Gniezno.
Pani Lidia Lebizon jest wieloletnim pracownikiem samorządowym. Posiada wykształcenie wyższe.
Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii, Finanse i rachunkowość budżetową. Od 01 sierpnia 2019 r.
pracuje w Urzędzie Gminy Gniezno, na stanowisku inspektora.
Pani Lidia Lebizon ma obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni
praw publicznych oraz nie była prawomocnie skazana
za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Posiada wymaganą
w przepisach prawa znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiązków głównego księgowego.
Pani Lidia Lebizon posiada odpowiednie wykształcenie oraz praktykę w księgowości niezbędną do
sprawowania funkcji skarbnika gminy, w tym doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych
samorządu terytorialnego na stanowiskach z zakresu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego od
02 listopada 2007 r.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Wójt Gminy Gniezno
/-/ Maria Suplicka
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