
UCHWAŁA NR XXXVII.242.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie art. 25 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 poz. 446 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Stara Kamienica Panią 
Stanisławą Rynkiewicz zatrudnionej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienica na stanowisku głównej 
księgowej. 

2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy Stara Kamienica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Kuczewska
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Uchwała  Nr  XXXVII. 242.2017                                             

Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 25 września 2017r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie art. 25 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Stara Kamienica Panią 

Stanisławą Rynkiewicz zatrudnionej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienica na 
stanowisku głównej księgowej.

2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy Stara Kamienica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII.242.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 25 września 2017r.
Podczas sesji Rady Gminy Stara Kamienica w dniu 31 maja 2017r. Pani Zofia Świątek  Wójt 
Gminy Stara Kamienica oraz Pani Dorota Łazarewicz zapoznała radnych z protokołem 
komisji weryfikacyjnej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Stara Kamienica nr 29/2017 z 
dnia 19 maja 2017r. do przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej 
Kamienicy.
Z protokołu wynika, że główna księgowa Pani Stanisława Rynkiewicz GBP w tym okresie nie 
wypełniała prawidłowo swoich obowiązków służbowych.
Pani Stanisława Rynkiewicz od 2005 roku pełni obowiązki głównego księgowego Gminnej Id: STDAU-NNSAN-GUTIA-CHVDK-EQFVK. Podpisany Strona 1



Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy. 
Zgodnie z art.54 ust 1 Ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki 
sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych.  
W trakcie kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej komisja weryfikacyjna stwierdziła 
zaległości w prowadzeniu na podstawie  dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym (w latach  2016-
2017), który to obowiązek wynika z art.4 ust.3 Ustawy o rachunkowości, co świadczyło o 
nieprowadzeniu przez główną księgową Panią Stanisławę Rynkiewicz rachunkowości 
jednostki zgodnie z zapisami ustawy.
Główna księgowa wykonywała dyspozycje środkami pieniężnymi wraz z kierownikiem 
biblioteki poprzez zapłaty faktur, rachunków i innych zobowiązań finansowych  pomimo 
braku dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych, co zostało stwierdzone przez komisję weryfikacyjną, 
w związku z brakiem podpisów głównego księgowego na wielu dokumentach. 
Zgodnie z art.54 ust.3 dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o 
której mowa w ust.1 pkt 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej 
operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu 
pracownika właściwego rzeczowo oznacza, że:

1)  nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników 
oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i 
prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji

3) zobowiązania  wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 
W związku z powyższym, w tym dniu podczas sesji Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stara 
Kamienica złożyła wniosek, który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przez 13 radnych, o 
treści: Wnioskujemy o umożliwienie wglądu do dokumentów księgowych Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Starej Kamienicy oraz informację w związku z powziętą informacją o 
nieprawidłowościach finansowych”
Podczas sesji radni zadawali pytania Pani Stanisławie Rynkiewicz dotyczące zarzutów 
zawartych w protokole komisji weryfikacyjnej. Pytania były następujące:
1. Kto się podpisywał pod przelewem.
2. Czy można zapłacić za rachunki gdzie nie ma załączonych tytułów książek.
3. Dlaczego zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych do Biura Rachunkowego. 
Pani S.Rynkiewicz  odpowiadała: że nieprawidłowości powstały przez jej zaniedbanie, że 
jako główna księgowa robiła przelewy. Księgowość prowadziło Biuro Rachunkowe. To 
kierownik Biblioteki podpisał z Biurem umowę. Podpisywała rachunki, które otrzymywała od 
kierownika, a następnie przelewała pieniądze. Nie sprawdzała tytułów książek, gdyż 
kierownik wskazywał, że książki te leżą w pudłach, które stały w bibliotece. 
Dnia 19 czerwca 2017r. wpłynęło do Rady Gminy pismo z dnia 14 czerwca 2017r.Wójta 
Gminy skierowane do Beaty Turek p.o. kierownika GBP w Starej Kamienicy, w którym Wójt 
informuje, że podczas kontroli w GBP komisja weryfikacyjna stwierdziła poważne 
nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych naruszające przede wszystkim art.24 
ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.54 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
Powołana przez Wójta Gminy dnia 19 maja 2017r. Pani Beata Turek na funkcję p.o. GBP do 
Rady Gminy w  dniu  22 czerwca 2017r. złożyła pismo z dnia 21 czerwca 2017r. o wyrażenie 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Panią Stanisławą Rynkiewicz zatrudnioną na 
czas nieokreślony w GBP na podstawie umowy o prace  jako główna księgowa.
Zgodnie z art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 
2016r. poz.446 z późn.zm./”2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej 
zgody rady gminy, której jest członkiem.
Rada Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą 
rozwiązania tego stosunku są zdarzenia z wykonywaniem przez radnego mandatu.”
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1. do Wójta Gminy pismo Pani B.Turek z dnia 21.06.2017r i poprosiła o zajęcie 
stanowiska w powyższej sprawie. 

2. przygotowała do Pani Stanisławy Rynkiewicz pismo o złożenie wyjaśnień w sprawie 
nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w GBP wskazanych w 
protokole komisji weryfikacyjnych, które to odebrała podczas sesji w dniu 28 czerwca 
2017r.

Dnia 05.07.2017r. wpłynęło (z dnia 04.07.2017r.) wyjaśnienie Pani S.Rynkiewicz do 
zarzutów zawartych w protokole komisji weryfikacyjnej, które nie wyjaśniło wszystkich 
kwestii wskazanych w protokole komisji weryfikacyjnej.
Dnia 19.07.2017r. Wójt Gminy złożyła pismo do Rady Gminy, że Pani S.Rynkiewicz podlega 
bezpośrednio kierownikowi i nie jest pracownikiem samorządowym i właściwym do zajęcia 
stanowiska w tej sprawie jest p.o. kierownika GBP. 
Dnia 24 lipca 2017r. odbyły się komisje RG, na których radni zapoznali się z wyjaśnieniami 
Pani S.Rynkiewicz wniesionymi do protokołu komisji weryfikacyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w GBP. Komisje w swoich opiniach przyjęły do wiadomości wyjaśnienia i 
nie wydały opinii.
Dnia 21.08.2017r. przewodnicząca RG zwróciła się na piśmie do Pani B.Turek o szersze 
uzasadnienie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panią  
S.Rynkiewicz.
Dnia 11.09.2017r. (pismem z dnia 08.09.2017r.)  Pani B.Turek udzieliła informacji, że nie jest 
w stanie ustosunkować się do zarzutów stawianych do wykonywanej pracy  Pani 
S.Rynkiewicz, ponieważ przed objęciem funkcji p.o. kierownika GBP  nie pracowała z Nią i 
nie jest w stanie odnieść się do stawianych zarzutów, ponieważ nie posiada wiedzy w 
sprawach księgowych i finansowych. 
Po przeanalizowaniu nieprawidłowości wskazanych przez komisje weryfikacyjną, 
przeprowadzeniu dyskusji z radnymi, wysłuchaniu Pani Stanisławy Rynkiewicz, oraz po jej 
pisemnym ustosunkowaniu się do zarzutów, wyjaśnieniu Pani Beaty Turek, opinii komisji z 
dnia 18 września 2017r. stwierdza się, że zarzuty nie mają związku z wykonywaniem przez 
radnego mandatu. W związku z powyższym istnieją podstawy do podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Panią Stanisławą Rynkiewicz.  
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