
 

Uchwała nr  V/ 17 / 2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 lutego 2015r. 

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 2013 r. Nr 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie powołuje się z dniem 1 marca 2015 r. Pana 

Roberta Gudowskiego  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 31 grudnia 2014 r. dotychczasowego Skarbnika Gminy Janowice Wielkie, Wójt 

wnioskuje o powołanie Pana Roberta Gudowskiego na ww. stanowisko z dniem 1 marca 2015 r. 

Pan Robert Gudowski spełnia wymagania formalne obowiązujące na ww. stanowisku. Urodził 

się 05.11.1974 r., jest obywatelem polskim, posiada wykształcenie wyższe  (Wyższa Oficerska Szkoła 

Radiotechniczna w Jeleniej Górze oraz Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki i 

Telekomunikacji) oraz odbył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (Akademia Ekonomiczna 

we Wrocławiu), zarządzania finansami przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) i 

analizy biznesu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Pracował m.in. w biurze rachunkowym, 

był głównym księgowym w NZOZ, a następnie SPZOZ prowadził własną działalność gospodarczą w 

zakresie usług księgowo-rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. Posiada świadectwo 

kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla osób prowadzących 

usługowo księgi rachunkowe. 

Przedstawił 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 podstaw do wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii 

kandydata. Z uwagi na wiek kandydata, nie wymaga się od niego złożenia oświadczenia lustracyjnego.  

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 


