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KA ZK.1711.00001.2013   



Pani
Maria Grabowska
Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach



Wystąpienie pokontrolne


Na podstawie: 
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm),
- § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3342/208/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 r., 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Panią Bibliotece w zakresie wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania Jednostki w 2012 r.
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 07.02.2013 r. 

Stwierdzono naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.), tj.:
	art. 13 ust. 4a poprzez brak w ogłoszeniu o naborze informacji o warunkach pracy na danym stanowisku,
	art. 13 ust. 4b poprzez brak w ogłoszeniu o naborze informacji, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%. 


Ww. nieprawidłowości wystąpiły w trakcie przeprowadzania naborów na stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych (ogłoszenie o naborze nr PBW/D/N/01/12 z dnia 21.02.2012 r.) oraz starszego referenta (ogłoszenie o naborze nr PBW/D/N/02/12 z dnia 16.03.2012 r.),


	- pkt 1.1. str. 4 oraz pkt 1.2. str. 5 protokołu kontroli.



W związku z powyższym zalecam: 

W ogłoszeniach o naborach zawierać wszystkie informacje wymagane przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.








     









































































