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Podczas lipcowej sesji sejmiku radni pożegnali odchodzącą na emeryturę
Skarbnik Województwa Lubuskiego Józefę Chalecką, która pełniła tę
funkcję od 2011 r. Na stanowisku decyzją radnych województwa zastąpi ją
Alicja Woźniak, dotychczasowy Zastępca Dyrektora Departamentu

Strona 1/3



Finansów.

 

 

W głosowaniu za odwołaniem skarbnik województwa wzięło udział 26 radnych, za
oddano 24 głosy, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

- 49 lat w służbie publicznej, w tym domu 30 lat. Wcześniej w urzędzie
wojewódzkim, w samorządzie wojewódzkim od początku powstania samorządu, a ze
mną od początku gdy zostałam marszałkiem. Mamy do siebie zaufanie. Pani Józia
zawsze była uparta i nawet teraz, gdy wyznaczyła sobie ten termin nikt nie był w
stanie jej zatrzymać – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Marszałek odczytała
laudację:

Droga Pani Józiu! 

Żegnamy dzisiaj naszego Skarbnika,
Od dziewięciu lat - finansów strażnika.
Ach, przed Jej groźnym drżeliśmy obliczem,
- Postury drobnej, w oczach błyskawice –
To tylko pozory, co zmyliły wielu,
Pani Skarbnik swe serce poświęciła dla celu,
Jakim są finanse naszego regionu,
Dbając o nie – jak się dba o budżet domu.
Po tym się poznaje dobrą gospodynię,
Broni tego, co chowa na czarną godzinę,
Nie pozwala wydawać na lewo i prawo,
Każdą złotówkę dwa razy ogląda z uwagą.
I zawsze znajduje wyjście z sytuacji,
W razie jakiejś trudnej, podbramkowej akcji.
Dziękujemy, Pani Józiu, Pani Skarbnik nasza,
Że w województwie zawsze zgadzała się kasa.
Za operowanie kredytem z taką pewnością,
 Że zawsze region wychodził na prostą.
 Była dla nas wyrocznią, strażnikiem, opoką.
Bo tego, co 30 lat pracy chwytało jej oko,
Nie można się nauczyć z internetu, podręczników -
Bardzo dziękujemy, powodów jest bez liku.
Wdzięczni za takt, życzliwość i szacunek wielki.                         
Jak mamy się za pracę Pani Józi odwdzięczyć?

Jest Pani urzędu tego fundamentem.
Mogąc z Panią pracować – mieliśmy szczęście. 

Dzięki Pani wiemy, i to nie jest przesada:
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Trzeba zaprawdę być dobrym człowiekiem,
By dobrze regionu władać budżetem.

Skarbnik województwa Józefa Chalecka podziękowała za udaną współpracę. - W tym
trudnym czasie pandemii na chwilę obecną sytuacja województwa jest naprawdę
dobra. Cieszę się z tego. Z dochodami i przychodami poszliśmy do przodu. Mam
nadzieję, że taka dobra sytuacja będzie na koniec roku i w latach następnych.
Dziękuję za współpracę i mam nadzieję, że godnie wykonałam powierzone mi
zadania – powiedziała skarbnik. 

Józefa Chalecka funkcję skarbnika województwa pełniła od 2011 r. Wcześniej przez
trzy dekady pracowała przy obsłudze finansowej najważniejszych urzędów w
regionie: najpierw wojewódzkiego, a potem marszałkowskiego. Była Głównym
Księgowym Budżetu Wojewody, a po reformie samorządowej i powstaniu
województwa lubuskiego – Głównym Specjalistą ds. Rozliczeń Finansowych,
Zastępcą Dyrektora Skarbu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim.
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