
Uchwała nr… 

Rady Miasta Milanówka z dnia……… 

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Milanówka 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

  

§1. Na wniosek Burmistrza Miasta Milanówka powołuje się Pana Adama Dukaczewskiego  
na stanowisko Skarbnika Miasta Milanówka z dniem ………… 2022 r. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Milanówka 

 

      Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie  

i odwoływanie skarbnika gminy - na wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta. 

Pan Adam Dukaczewski spełnia wymogi formalne stawiane głównemu księgowemu jednostki 

sektora finansów publicznych, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) . 

Pan Adam Dukaczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

na Wydziale Ekonomiki Produkcji oraz podyplomowych studiów z zakresu samorządu terytorialnego  

i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczynał w urzędzie 

skarbowym, a następnie kontynuował ją w firmach sektora prywatnego, gdzie pełnił m.in. funkcję 

księgowego. Od 2003 roku do 2019 roku zatrudniony był w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 

(Biuro Administracyjno-Gospodarcze oraz Urząd Stanu Cywilnego). W 2019 roku objął stanowisko 

dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego, a od stycznia 2021 roku pełnił funkcję 

dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Żyrardowa. Od dnia 1 sierpnia 2022 roku jest 

zatrudniony w Urzędzie Miasta Milanówka na stanowisku Zastępcy Skarbnika i już dał się poznać jako 

kompetentny, sumienny i zaangażowany pracownik. 

Pan Adam Dukaczewski złożył swoją aplikację na ogłoszony w dniu 3 sierpnia 2022 roku 

konkurs na stanowisko Skarbnika Miasta Milanówka i po przeprowadzonej przez Komisję 

konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka  

w dniu 1 września 2022 roku, procedurze rekrutacyjnej, został rekomendowany na stanowisko 

Skarbnika. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Milanówka wnioskuje o powołanie Pana Adama 

Dukaczewskiego na stanowisko Skarbnika Miasta Milanówka. 

 

 


