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Skarbnik 5-lecia: Barbara
Koprowska, Powiat Piski

Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia już od sześciu lat organizują Kongres
Perły Samorządu. Właśnie zakończyła się tegoroczna edycja pod patronatem
honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
W ramach kongresu organizowany jest ranking Perły Samorządu oraz ranking
Skarbnik Samorządu.
Ich celem jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych polskich samorządowców, w
tym skarbników. Zgłoszeni kandydaci konkurują w poszczególnych kategoriach:
gminy miejskie, gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty. Znamy już
wyniki 5-lecia rankingu Skarbnik Samorządu w kategorii „powiaty”.

Z radością spieszymy donieść, że Skarbnik Powiatu Piskiego Barbara Koprowska
zdobyła tytuł laureata 5-lecia Rankingu Skarbnik Samorządu w kategorii „powiaty”.
W tej kategorii przyznano tylko jedno wyróżnienie specjalne spośród wszystkich
zgłoszonych skarbników powiatów z całego kraju. Z dumą informujemy, że to
właśnie Skarbnik Powiatu Piskiego otrzymała zaszczytny tytuł laureata 5-lecia
Rankingu Skarbnik Samorządu.

- Budżet to przede wszystkim liczby. Liczby i kwoty to twarde dane - mówią same za
siebie. Nie mówią jednak, ile pracy i determinacji potrzeba, by osiągnąć takie
wskaźniki liczbowe, które gwarantują stabilność lokalnej wspólnocie całego powiatu.
Pracy i determinacji nie jednej osoby, a całego zespołu. Bez ciężkiej pracy całego
zespołu, w tym Wydziału Finansowego, a przede wszystkim bez współpracy, trudno
myśleć o osiągnięciu wyznaczonego celu. To dzięki wspólnym wysiłkom Zarządu i
Rady Powiatu możemy zapewnić stabilność finansową powiatu oraz sięgać po środki
potrzebne na realizację powiatowych inwestycji. Jestem wdzięczna, że w moim życiu
zawodowym przyszło mi pracować z ludźmi, którzy odpowiedzialnie traktują
powierzone im zadania – skomentowała pani Barbara Koprowska.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 19 maja podczas Kongresu Perły
Samorządu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Nagrodę w
imieniu laureatki odebrał Starosta Piski Andrzej Nowicki: Pełen dumy i uznania
odebrałem wyróżnienie w imieniu nieobecnej na uroczystości pani Skarbnik.
Pracować z ludźmi o tak wysokim poziomie profesjonalizmu oraz kompetencji, jak
pani Skarbnik Barbara Koprowska, to dla mnie zaszczyt. W trakcie kongresu,
podczas dyskusji panelowych, padło wiele słów na temat wyzwań, kryzysów i
trudności, z jakimi dziś borykają się samorządy. Każda z tych niełatwych spraw
dotyczy też powiatu piskiego, a żaden z tych problemów naszego powiatu nie omija,
ale śmiem twierdzić, że dzięki takim samorządowcom jak pani Barbara Koprowska
jest nam dużo łatwiej mierzyć się z obecną sytuacją. Sytuacją pełną wyzwań, jakie
współczesny świat stawia przed samorządami.

Skarbnik Powiatu Piskiego pani Barbara Koprowska była już nagradzana w
poprzednich edycjach konkursu. Na swoim koncie ma szereg zwycięstw: w 2021
roku zwyciężyła w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik samorządu 2021” w kategorii

„powiaty”, a w 2019 oraz 2018 roku zdobyła w tej kategorii III miejsce.
Gratulujemy!!!
Źródło fotografii: Dziennik Gazeta Prawna.
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