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Uchwała Nr2!.l20||
Zarządll Powiatu w Sanoku
z dnia ll ! stycznia 20 I 1r.

w sprawie odwołania Pani

AlĘi

Kowalcze z znjmowanego stanowisha dyrehtoła

MłodzieżowegoDomu Kultury w Sanoka
Na podstawie ąłt. 32 ust. 2 pk. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdziepowiatowym
( Dz' U' z 200I r , Nr I42,poz. 1592z późn'nn') oraz art. 38 ust'l,pb'2, ustawyz dnia 7,łwześnia
199l
r. o systemie oświaty(tekstjedu Dz- U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z póm. zm-).pou4skaniu opinii
hłatora oświaty.

7'arząd'Powiafu w Sanoku
postanawia :

$1
odwołac z dniem1/..

Panią Alicję Kowalcze z zajmowanego
"ty"^łuzot|r.
stanowiskadyrektora MłodzieżowegoDomu Kulfury w Sanoku bez zachowarriaokresu wypowiedzenia.
Uzasadnienieodwołaniastanowi r:Jącnik do niniejszej uchwaĘ.

s2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podję,cia.

PodpisyZarządu:
Niżnik Sebastian
Krawczyk Wacław
Borek Grałna
Chowaniec Jan .
Och Waldemar

Zńęnik
do UchwałyNr.?920 l l

?ffi)i"#Hi,Ti:"
Uzasadnienie

Kontrola przeprowadzonaw Młodziezowym Domu Kultury w Sanoku w dniach: 02.09.20|0 t. l 5.1l .20l0 r. wykazaławiele nieprawidłowości
w zarządzaniuplacówkąw tym:
1' Brak prawidtowego obiegu dokumentow poleg{ąpego na nieprawidłowymewidencjonowaniu
wpłacanych-darowizn" zazajwia dzieci w ''kołkach..
2' Brak zaewidencjonowania kwitariusry przychodowych w księgach druków ścisłego
zarachowania.
3. Narusz-onorozpotządzenieMinistra Pracy i Polityki Socja|nejz ónia f8 maja |996r. w sprawie
zakresu prowadzonia pr7ez pracodawców dokumentacji w sprawach m,tlęanych z,e stosunkiem
WaEy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika @z U. 1996, Nr 62, poz. 286
z późn.an-) - wprzł' błędnewpinanie dokumenów pracowniczych do poszczególnych czEści
akt osobowych.
4' Naruszono ustawę z dnia 26 czerwca |974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz' U ' l 998, Nr 21, qnz,.94
zsźn.ml.\ppvez:
dopuszczaniedo pracy pracowników bez, ołz'ęczenialekarskiego stwierdzającegoo braku
przeciwwskazańdo pracy na danym stanowisku(niezgodnie z art'229 $ 4)' brak infomrowania
pracowników o dodatko*ych wanmkach zatrudnieniawynikaj ęych zatt. 29 $3,
. zawierano informacje w dodatkowych wanrnkach zatrudnimia niezgodne z treściąumowy
o pracę (dotyczy zapisu o tozwięaniu umowy o pracę).
5. Naruszono rozporządzenieMinistra Finansow z, dnia |4 c7erurca200ó r. w sprawie szczegołowej
klasyfikacji <lochodów,wydatków, prrycho<lówi rozeho<lóworaz śro<lków
poc,ho<|zącycb
ze
zagnnteznyeh @z. U. Nr 107' poz' 126 z gńźn' zsl.) - wprzaz błędyw k|asyfikowaniu
źrodeł'
wydatków budzctovych.
6' Nanlszono ltstawęz rlnia 29 września1994 r. o rachrInkowosci@z. II. 200E,Nt 61, pz, 191)
wprze7,:
nie stosowanię zasady mernońałuprzy księgowaniu dokumentów księgowych (niezgodnie
z art.6),
brak wskazania na dowodach księgowych m-ca ujęcia w księgachmchunkowych (niezgodnie
z art.21 ust. I pkt 6).
7. Nanrszono tozporząłlzenię
Ministrą Finansow z, r|nia,),7 kwiętnia 2004 r. w sprawie zwrotu
podatku niehórym podatnikom,za|iczkowegoz,wrohlpodatku,za.sadwystawiania faktur, sposobu
ich przechowywarriaoraz liĘ towańw i usfug, do ltórych nie mają zastosowaniazwolnicnia od
podatkuod lowarów i rrsług(Dz. II. Nr 97, poz'971). poprzezksięgowaniedowor|ówksięgowych
zawierającychbłglne dane naby';vcy(nazwęi adres).
8. Nąnrszono rozprl$zcnic
Ministła Pracy i Po|ifki społecmcj z dnia 19 grudnia 2002 r.
.,v sFlłwie wysnkościoraz wnnlnkó.w tlsfnlania na|eźnnści
prryshrgujqcyc,hpracownikowi
zatrudnionemuw państwowej |ub samoŹalowej jednostce sfery budżetowej2 Ę'tuh r"ńńży
sfuż,bowcjna obszarzę }saju @z. U. z(nf, Nr 236, poz. 194o z' późn.zm.) popnr,z rcz|icranie
Podróży słtlżhowyc}i pracou,rrikrię' pa rlp}ywic l4 <lni ołl dnia z;l;ończenia p.rrlń.i1. (niezgorlnie

z $ *a pkt 2 w/w roą.xrvądzenia)'
9' Pani Dyrcktot MDK 'r' Sanoku w ec|u otrzfmywania świadczcńsocjalnych . złożyła
oświadczcnic

o r{nchor|ac]rza ),no] t ' niezporlne z oś.;l,i:lr]czeniem
nl aj ątkowym,
l0.Nie dostosowano się z pkt 13 zaleceń pokontro|nych z dnia 05.0j.2fiD r. (NK.r.09l3/5/2009)' tj'
nic opieczętowano książ.ki drukńy fa!g11g6 7araęhąp1vr,iłt
lriDl(
ll.W trakcie kontroli oscha pełniai'll r'"'Zaslt|Ś1\\.i.^nhl,i'i;rrl:i l}-y'rcl.Inr;:
;, I\4;rll;tl-,;lIn
Hama-S'.'dykowska nic przcdloĄła osohic kontrolrljąccj a&t os+Ł.cw;vqh byłcgo pracc..'v:rikł
(p Bosrxhi'rn RndÓem) :risrrnrenlrri.rcto ich brnkiem rv t.hintte akl .

Jak w}nika z trcvqyżs7,ęgo
cl'lszc kiemrłznic p|acówką PF7c7 obc$la' pani dy.cktor' stnnowi

dlł firnl;cjorr*t^.'nnilnl;lińr.'.|:i iłli i oii:rnliłcil
islrrtne z;rgrożc't-tie
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