
 

Uchwała nr XVII/120/2012 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie powołuje się z dniem 1 lipca 2012 r. Pana 

Marcina Ryszarda Barana na stanowisko Skarbnika Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym 

księgowym budżetu – na wniosek wójta. W związku z podjęciem uchwały w sprawie odwołania z 

dniem 30 czerwca 2012 r. dotychczasowego Skarbnika Gminy Janowice Wielkie, Wójt wnioskuje o 
powołanie Pana Marcina Ryszarda Barana na ww. stanowisko z dniem 1 lipca 2012 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naborowej w dniach od 14 maja do 6 czerwca 2012 r. 

wybrano, jako kandydata na Skarbnika P. Marcina Ryszarda Barana zam. w Gruszkowie, który spełnił 
wymagania formalne i okazał się najlepszym kandydatem w wyniku rekrutacji.  

 

Pan M. Baran urodził się 20.05.1976 r., jest obywatelem polskim, posiada wykształcenie średnie 
ekonomiczne (technik ekonomista, Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Turystycznych w Jeleniej Górze ukończone w 1995 r.). Legitymuje się świadectwem pracy 

potwierdzającym co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości: w latach 1995-2011 pracował w 
księgowości: JPBM Sp. z o.o., Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o., PHP „Bohema” Sp. z o.o. 

oraz nieprzerwanie przez ostatnie 9 lat do 31 sierpnia 2011 r. w SP Specjalistycznym Zespole Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Kowarach. Ponadto w dniu 24.03.2012 r. p. M. Baran złożył z wynikiem 

pozytywnym egzamin sprawdzający dla osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Kandydat przedstawił także oświadczenia potwierdzające: pełną zdolność do 

czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania  za 

przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za 

przestępstwo karne skarbowe, brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 

postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, stan zdrowia  
pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. Nie ma także podstaw do wątpliwości co do 

nieposzlakowanej opinii kandydata. 

 

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 


