Uchwa ła Nr XX /107/08 Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie odwo łania Skarbnika Gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póz. zm. ), art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy ( Dz. U. Z 1998 roku, Nr 21, póz. 94 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy
Rada Gminy D ąbrowa Zielona uchwala, co następuje:
§1
Odwo łać Panią Halinę Krzesickąze stanowiska Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona.
§2
 
Wykonanie uchwa ły powierza się Wójtowi Gminy.
§3
 
Uchwa ła wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
do u c Imały z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 Podejmując uchwałę Rada Gminy uwzględniła cały okres zatrudnienia Pani Haliny Krzesickiej na stanowisku Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona. W okresie zatrudnienia stwierdzono liczne nieprawidłowości w podejmowanych przez Panią działaniach. Częste były znaczne opóźnienia w sporządzanych sprawozdaniach. Nieprawidłowości w prowadzeniu finansów Gminy stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w uchwale Nr 4100/YI/75/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku ( VI Składu Orzekającego ) w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 roku. Stwierdzono m.in. :
 -   rozbieżności w dochodach gminy wynikających z uchwał i zarządzeń, a sprawozdaniem Rb - 27S,
 -   rozbieżności w wydatkach wynikających z uchwał i zarządzeń, a sprawozdaniem Rb -28 S,
 niezgodność   pomiędzy  kwotami   dochodów     i     wydatków     wykazanych  w sprawozdaniach Rb - 27S i Rb - 28S, a uchwałami i zarządzeniami przesłanymi do RIO,
-   przekroczenia planowanych wydatków w działach 801 i 852,
-   braki w sprawozdaniach opisowych,
 -   przekazanie sprawozdań do   RIO   w  terminach   naruszających   ustawę o finansach publicznych,
-   przekazywanie do RIO Zarządzeń Wójta z opóźnieniem nawet do 4 miesięcy
 Nieprawidłowości te skutkowały w efekcie negatywną opinią o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok, a w dalszej kolejności nieudzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Część tych nieprawidłowości stanowi naruszenie dyscypliny finansowej.
Zarzuty pod Pani adresem zawierają również protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Do podejmowanych działań zastrzeżenia zgłaszali również radni w trakcie Sesji Rady Gminy.
 

