
UCHWAŁA NR XXII/438/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 3 i art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Zgłosić ofertę Pani W  S-W   - kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej).

§ 2. Przedstawić uchwałę wraz z ofertą Pani W  S-W  i dołączoną do niej dokumentacją 
Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Uzasadnienie

W dniu 17 lutego 2016 r. ukazało się ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie konkursu na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej).
Zgodnie z ogłoszeniem kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby

powinni spełniać następujące kryteria:
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub

posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem

samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
W ogłoszeniu wskazano, że kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni

posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób
precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów. Ponadto oferty kandydatów powinny zawierać:
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.
W ogłoszeniu zaznaczono, iż zgłoszenia oferty kandydata dokonuje w drodze uchwały organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego.

Z wnioskiem o zgłoszenie do ww. konkursu wystąpiła Pani W S -W pismem z dnia 22
lutego 2016 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Katowice w dniu 23 lutego 2016 r.).
Pani W S -W oświadczyła, że spełnia wymagane kryteria:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
3) ukończyła magisterskie wyższe studia ekonomiczne (przedłożyła odpisy dyplomów);
4) posiada wymagany staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu
terytorialnego;
5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne (przedłożyła

informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22 lutego 2016 r.).

Zgodnie z przepisem 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. Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na
członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej - w przypadku ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko członka kolegium zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego -
oferty kandydatów zawierające dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie składają tylko organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

W związku z powyższym przekazuje się zgłoszenie kandydatury Pani W S -W do
konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół
Zamiejscowy w Bielsku-Białej).
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