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UCHW ALA NR XXVlIVI85 /20 17 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie odwolania Skarbnika Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samo~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 70 par. I i 
par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666 
ze zm.) - na wniosek W6jta Gminy Baboszewo - Rada Gminy Baboszewo 
uchwala, co nast~puje : 

§ 1 

I. Odwoluje siy Panill Ann" Guzanowskl\ ze stanowiska Skarbnika Gminy 
Baboszewo - Gl6wnego ksi~gowego bud:zetu, z przyczyn wskazanych w 
uzasadnieniu do uchwaly. 

2. Odwolanie jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy 0 prac~ -
stosownie do art. 70§2 k.p. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do art. 18 us!. 2 pkt 3 ustawy 0 samorz~dzie gminnym, powolywanie 

i odwolywanie skarbnika gminy, kt6ry jest gl6wnym ksi"gowym budzetu nalezy 

do wyl~cznej kompetencji rady gminy i dokonywane jest na wniosek w6jta. Pani 

Anna Guzanowska jest zatrudniona na stanowisku skarbnika gminy Baboszewo 

od dnia 29 maja 2008 roku. 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku W6jt Gminy Baboszewo zlotyl wniosek 0 

odwolanie ze stanowiska skarbnika - gl6wnego ksi"gowego budzetu gminy 

Baboszewo Pani Anny Guzanowskiej w trybie natychmiastowym. Odwolanie 

uzasadniajll nastc;pujllce okolicznosci: 

I. Skarbnik Gminy Anna Guzanowska poswiadczyla za zgodnose z 

oryginalem kopi" pisma Znak FNiPOD.3251.4.2016 z dnia 01.12.2016r. 

skierowanego do Komendy Powiatowej Policji w Plonsku , kt6rej trese 

jest inna niz lreSe oryginalu przekazanego do Komendy Powiatowej 

Policji . Na kopii dokumentu przekazanego przez skarbnik W6jtowi 

brakuje na stronie drugiej pkt. 5 0 lreSci - informacja 0 przyznanych 

srodkach budzetowych w toku wykonywania budzetu jednostek 

oswiatowych za 2015 rok i przyczynach zwi"kszen srodk6w w 

poszczeg61nych planach finansowych. Natomiast w oryginale pi sma, 

kt6re zostalo przekazane do Komendy Powiatowej Policji w PIOI\sku Irese 

ta widnieje. Do Komendy Powiatowej Policji w Plonsku zostal r6wniez 

przeslany zalllcznik do ww. pisma zatytulowany w brzmieniu pkt.5. 

Wskazae nalety, iz poza stwierdzeniem zgodnosci z oryginalem, podczas 

gdy zgodnosci takiej nie bylo, skarbnik gminy Anna Guzanowska, 

tworz~c lreSe i przekazujllc oryginal pisma do Komendy Policji, dokonala 

tego bez upowaznienia w6jta oraz przekazala dokumenty, kt6re nie byly 



""dane przez Poliej~, tj . dokument 0 tytule w brzmieniu ww pkt 5. 

Dokument ten zostal sarnowolnie wytworzony przez skarbnika grniny na 

potrzeby post'lpowania prowadzonego przez poliej'l w sprawie z 

zawiadomienia w6jta, w eelu wykazania wbrew istniej~cym dokumentom 

finansowym, ze 6wezesny Dyrektor Szkoly w Sarbiewie nie przekroezyl 

planu finansowego szkoly. Ponadto podpisuj~e pismo piecz"ci~ 

Skarbnika Gminy dzialala bez upowa:i:nienia W6jta i niezgodnie z 

regularninem organizaeyjnym Urz"du Gminy 

2. Skarbnik Gminy Anna Guzanowska przekazala do Regionalnej Izby 

Obraehunkowej Uehwal" Nr XXVIII I 79120 17 Rady Gminy Baboszewo z 

dnia 28 marea 2017 roku w sprawie zmiany uehwaly budzetowej na 2017 

rok 0 innej tresci, niz ta, kt6ra zostala podj"ta na sesji Rady Gminy 

Baboszewo w ww dacie. Rada Gminy Baboszewo w dniu 28 marca 20 17 

roku podjyla uchwal" 0 ww numerze, jednak zawiera ona na pierwszej 

stronie inn~ tresc niz dokument przekazany do RIO, a mianowieie par. 3 

us!. 1 tiret drugi ww. uehwaly podj"tej na sesji brzmi : "nadwyZki 

budzetowej z lat ubieglyeh - 5 184 895 zl", zas uchwaly przekazanej 

przez skarbnik gminy do RIO par. 3 us!. I tiret drugi brzmi: "nadwyZki 

budzetowej z lat ubieglych - 4992 221 zl". 

3. Skarbnik Gminy Anna Guzanowska spowodowala ineydent zwi¥any z 

bezpieezenstwem informaeji, mog~cy skutkowac utra~ przez Gmin" 

aktyw6w finansowyeh, realizuj~e przelewy w systemie bankowosei 

elektronieznej poza Urz~dem Gminy, a nawet poza granicarni kraju, w 

trakeie przebywania na urlopie. 

4. Z ustalen audytu przeprowadzonego na zleeenie W6jta Gminy wynikaj~ 

m.in. nast'lpuj~ee nieprawidlowosei: 



a) skarbnik nieprawidlowo organizuje obieg i kontrol~ dowodow ksi~gowych 

polegajljclj na przedstawianiu do sprawdzen merytorycznych, zatwierdzen do 

zaplaty, podpisu sprawozdail, list plac osobom nieuprawnionym oraz realizuje 

platnosci na podstawie tak zatwierdzonych i sprawdzonych dowodow 

ksi~gowych; 

b) sporzljdzila korel<t~ bilansu za 2015 r. dla Urz~du Gminy bez wiedzy i 

podpisu kierownika jednostki, brak podpisania bilansow jednostkowych Szkoly 

Podstawowej w Mystkowie, Zespolu Szk61 w Polesiu, Szkoly Podstawowej w 

Sarbiewie za 2015 r. 

c) nie kontrasygnuje faktur i rachunkow 

d) me przechowuje w dokumentacji ksi~gowej kompletu dokumentow 

dotycZljcych danej operacji ksi~gowej, niezb~dnych do rzetelnego wykonania 

wst~pnej kontroli, takich jak np. umowy, protokoly odbioru robot budowlanych, 

zlecenia; 

e) me dokonuje zarnykania okresow sprawozdawczych w ksi~gach 

rachunkowych, co pozwala na dokonywanie zmian zapisow ksi~gowych po 

sporZljdzeniu sprawozdan budzetowych i finansowych, co z kolei stawia pod 

znakiem zapytania wiarygodnosc danych wykazywanych w sprawozdaniach; 

f) me dokonuje potfljcen z wynagrodzenia uslugodawcy kar umownych za 

opoinienia w wykonaniu przedmiotu zam6wienia, 

g) nieprawidlowo naliczyla odpis na ZFSS w 2016 r. dla Urz~du Gminy, 



h) nieprawidlowo przeprowadzila inwentaryzacj~ do bilansow jednostkowych 

na dzien 31.12.2015 r., 

i) nierzetelnie dokonuje wst~pnej kontroli glownego ksi~gowego, co skutkuje 

przekroczeniami kwot z planow finansowych w zakresie zaci~gania zobowi~n 

i dokonywania wydatkow. 

Szczegolowe ustalenia i przyklady nieprawidlowosci w w/w zakresie zawiera 

sprawozdanie wst~pne z przeprowadzonych czynnosci audytowych w zakresie 

audytu finansowego, ktorego kopi~ przekazano Pani Skarbnik. 

Ponadto ustalono, ze: 

a) nieprawidlowo byly obliczane i przekazywane do Urz~du Skarbowego 

podatki od osob fi zycznych oraz towarow i uslug, przez co narazono Gmin~ na 

naliczenie odsetek za zwlokC;, 

b) brak deklaracji miesic;cznych i rocznych 0 zatrudnieniu, ksztalceniu lub 

dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych, 

c) dokonywano skreSlen na dokumentach ksiC;gowych w zakresie 

zakwalifikowania wydatku do danego paragrafu po dokonaniu platnosci, 

d) nie egzekwowano naleZnoSci Gminy z tytulu podatkow i oplat, dopuszczaj~c 

do powstania przedawnienia tych naleZnosci, co potwierdza m.in. informacja z 

UrzC;du Skarbowego w Plonsku 

e) stwierdzono przypadki uZywania pieczc;ci 0 tresci "mgr Anna Guzanowska" 

nie znajduj~cej siC; w "Rejestrze pieczc;ci urzC;dowych", m.in. na dokumentach 



dotycz~cych Zmlan w budzecie stosownie do art. 257 ustawy 0 finansach 

publicznych z grudnia 2016 roku 

f) Pani Skarbnik me respektuje polecenia sluzbowego w zakresie pracy w 

godzinach nadliczbowych bez zgody W6jta i dokonywania w "ewidencji wyjsc 

w godzinach pracy w sprawach prywatnych i godzin nadliczbowych 

pracownik6w UrzC;du na 2017 rok" wpis6w godzin nadliczbowych bez zgody 

pracodawcy, a przede wszystkim w godzinach wieczomych i nocnych, soboty, 

niedziele i swic;ta. Polecenie w tym zakresie otrzymala Skarbnik na pismie 24 

marca 2017 roku (pismo z dnia 22 marca 2017r.). Pomimo to Skarbnik rue 

zaprzestala takich praktyk, czego dowodem jest dokonanie kolejnych wpis6w w 

ww ewidencji w datach: 12.04.2017r. godz. 19:30 do 23:30 oraz 17.04.2017r. 

(poniedzialek wielkanocny) w godz. od 14:00 do 19:00 

g) sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Baboszewo za 2016 rok, Skarbnik 

przygotowala z dat~ - marzec 2017 roku, podczas gdy w pismie z II kwietnia 

2017 roku kierowanym do W6jta Pani Guzanowska poinformowala, ze nie moze 

sporZ'ldzic bilansu jednostkowego, rachunku zysk6w i slrat oraz zestawienia 

zmian w funduszu jednostki, kt6re skladaj~ siC; na sprawozdanie z wykonania 

budZetu za 2016 rok 

Ponadto dokonana przez pracodawcc; analiza akt osobowych Pani Anny 

Guzanowskiej wskazuje na brak udokumentowania w momencie powolania 

posiadania kwalifikacji niezbc;dnych dla pelnienia funkcji Skarbnika Gminy -

gl6wnego ksic;gowego budzetu gminy. 

Wskazane wyzej nieprawidlowosci stanowi~ cic;:i:kie naruszenie podstawowych 

obowi¥k6w pracowniczych i uzasadniaj~ odwolanie skarbnika w trybie 

natychmiastowym stosownie do tresci art. 70 par. 3 kodeksu pracy oraz, ze 



niezalernie od powyzszego dzialania te uniernozliwiaj~ dals~ wsp6!prac~ 

W6jta z Pan i~ Ann~ Guzanowsk~ z uwagi na calkowit~ utrat~ zaufania. 

Niernniej jednak W6jt zawnioskowal 0 odwolanie Skarbnika z zachowaniern 3-

rniesi~cznego okresu wypowiedzenia. W odniesieniu do Skarbnika Grniny 

pracodawca rna prawo stawiac wyzsze wyrnagania w zakresie urniej~tnosci 

rnerytorycznych, a przede wszystkirn wsp6!pracy i lojalnosci. 

W zwi¢u z powyzszyrn podj~cie przedrniotowej uchwaly jest uzasadnione. 


