
Uchwala Nr XVI 103 12015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1445), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza

Miasta Koła z dnia 09.12.2015r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Sebastianem Szczesiakiem, Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Odmawia się zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Sebastianem Szczesiakiem,

zatrudnionym na stanowisku pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi

Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do niezwłocznego przesłania

niniejszej uchwały wnioskodawcy- Burmistrzowi Miasta Koła oraz doręczenie jej radnemu
Sebastianowi Szczesiakowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały nr XV/I03/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu,

której radny jest członkiem. Powołany przepis przewiduje również, że Rada Powiatu odmówi

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są

zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

W dniu 11.12.20 15r. do Rady Powiatu Kolskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta

Koła o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Kolskiego

Sebastianem Szczesiakiem będącym zatrudnionym na stanowisku pracownika ds. obsługi

klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole. W uzasadnieniu

wniosku pracodawca podał następujące przyczyny rozwiązania stosunku pracy:

1. korzystanie ze sprzętu komputerowego w celach prywatnych;

2. opuszczanie stanowiska pracy bez wiedzy przełożonych;

3. przebywaniu na zwolnieniu chorobowym i jednoczesnym uczestnictwie w sesji Rady
Powiatu Kolskiego;

4. nie przekazywaniu informacji służbowych przełożonym;

5. umieszczaniu wpisów w lokalnych mediach społeczności owych;

Przewodniczący rady Marek Tomicki pismem nr BRZ.0004.47.2015 z dnia

16.12.2015r. skierował ww. wniosek celem wstępnej analizy do Komisji Prawa i Porządku

Publicznego. Komisja spotkała się w dniu 28.12.20 15r. W spotkaniu tym uczestniczyła Pani

Milena Wadelską- pracownik Urzędu Miejskiego w Kole. Radny Rady Powiatu Kolskiego

Sebastian Szczesiak ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, ale za

pośrednictwem poczty przekazał stosowne pisma w sprawie.

Radni po dokładnym wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miejskiego w Kole oraz

zapoznaniu się z pismami radnego Sebastiana Szczesiaka ustalili:

1. w sprawie korzystania ze sprzętu komputerowego w celach prywatnych _ Komisja nie

znalazła dowodów na potwierdzenie tego zarzutu;



,

2. w sprawie złożonego zwolnienia chorobowego- Pan Sebastian Szczesiak przesłał ksero

przedłożonych zwolnień lekarskich, na których jest pieczątka wpływu Urzędu Miejskiego w

Kole i na których jest wpisane przez lekarza symbol ,,2 tj. chory może chodzić";

3. w sprawie opuszczenia stanowiska pracy bez zgody kierownika - członkowie Komisji

uznali, że na zdjęciach dostarczonych przez Panią Wadelską nie ma radnego Sebastiana

Szczesiaka, ale jest inny pracownik, który mógł go zastępować podczas nieobecności;

4. w sprawie nie przekazywaniu informacji służbowych przełożonemu- Komisja stwierdziła,

że wnioskodawca nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tego zarzutu;

5. w sprawie zamieszczania komentarzy na portalach internetowych - Komisja przyjęła, że nie

można ocenić zasadności tego zarzutu, ponieważ nie jest znany dokładny adres lP, nie

wiadomo czy to wpis radnego i czy miał wpływ na pracę Pana Burmistrza i pływalni.

Ponadto zdaniem Komisji z pism, które przedłożył radny, stanowiące korespondencję

z Burmistrzem Miasta Koła wynika, że wielokrotnie deklarował on chęć spotkania i

przedyskutowania spornych kwestii. Radni podczas dyskusji podnieśli, że Burmistrz Miasta

Koła, jeżeli nie był zadowolony z pracy radnego Sebastiana Szczesiaka, to powinien

zastosować najpierw inne środki oddziaływania jak np. rozmowa ostrzegawcza, upomnienie

albo nagana.

Mając na względzie ww. argumenty Rada Powiatu Kolskiego nie wyraża zgody na

rozwiązanie umowy o pracę z radnym Sebastianem Szczesiakiem, zatrudnionym na

stanowisku pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu

Miejskiego w Kole.
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