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BRZ.0012.3.10.2015

Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia

Komisji Prawa iPorządku Publicznego

odbytego dnia 28 grudnia 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 9.15 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Po powitaniu wszystkich obecnych, stwierdziła, że jest

wymagane quorum. W imieniu Burmistrza Miasta Koła w posiedzeniu od godz. 9,30

uczestniczyła pracownik Urzędu Miejskiego w Kole (lista stanowi

załącznik nr 1 do protokołu), Radny Rady Powiatu Kolskiego Sebastian Szczesiak ze

względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, ale za pośrednictwem poczty

przekazał stosowne pisma w sprawie,

Tematem posiedzenia Komisji jest rozpatrzenie pisma z dnia 09,12.2015r.

adresowanego do Rady Powiatu Kolskiego przez Burmistrza Miasta Koła, który wystąpił o

wyrażenie przez Radę Powiatu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sebastianem

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

Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole (załącznik nr 2 do protokołu).

Przewodniczący rady Marek Tornicki pismem nr BRZ,0004.47.2015 z dnia 16.l2.2015r.

zlecił rozpatrzenie sprawy Komisji Prawa i Porządku Publicznego (załącznik nr 3 do

protokołu).

Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot poprosiła b aby w

imieniu Burmistrza Miasta Koła odniosła się do omawianego pisma. Z wyjaśnień

przedstawionych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kole wynika, że zarzuty wobec

Pana Sebastiana Szczesiaka jako pracownika dotyczą:

1. korzystania w czasie pracy ze sprzętu komputerowego w celach prywatnych,

Przedstawiono członkom Komisji wydruk z historii komputera Pana Szczesiaka z

wyszczególnieniem stron internetowych oraz zdjęcia z monitoringu, na których widać

stanowisko pracy Pana Szczesiaka (załącznik nr 4 do protokołu).

2, złożenia w Urzędzie Miejskim w Kole zwolnienia lekarskiego od 25.11.2015r, do

04.12.2015r., na którym jest symbol" 1 tj. chory musi leżeć" i w czasie trwania zwolnienia

nie był obecny w pracy, ale uczestniczył w sesji Rady Powiatu Kolskiego (członkowie nie

otrzymali do wglądu ww. zwolnienia),



monitoringu. W tym dniu nie było w pracy Pani kierowni

powinien przekazać pismo z-cy kierownik=

5. prawdopodobieństwa dział .1 szkodę pracodawcy poprzez

r, WIęC

3. opuszez nia stanowiska bez zgody kierownika lub z-cy kierownika. Na przedłożonym

przez zdjęciu z monitoringu widać, że Pan Sebastian Szczesiak nie był

obecny na stanowisku pracy (załącznik nr 5 do protokołu), prawdopodobnie znajdował się

on przed budynkiem pływalni, czekając na przyjazd policji.

4. nie przekazywaniu informacji służbowych z-cy kierownika pływalni podczas

nieobecności Kierownika, który w tym czasie go zastępom wyjaśniła, że

dotyczy to zajścia z policją, kiedy funkcjonariusze dostarczyli pismo o zabezpieczenie

urmeszczarne

komentarzv na lokalnvch stronaci. internetowych, krytykując działalność władz miasta.

Na k niec poinformowała, że nie ma kontaktu z Panem Sebastianem

Szczesiakiem, ponieważ jest on cały czas na zwolnieniu lekarskim i nie ma możliwości się z

nim skontaktować. Dodała także, że ze strony radnego nie ma woli kontaktu ze swoim

pracodawcą, w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

Stanowisko Komisji Prawa i Porządku Publicznego do podnoszonych zarzutów wobec

radnego Sebastiana Szczesiaka:

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

znajduje 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" (załącznik nr 6 do protokołu). Komisja uznała, że za wiarygodne ksero

zwolnienia przesłane przez radnego Szczesiaka.

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

uznali, że na zdjęciach dostarczonych przez nie ma radnego

Sebastiana Szczesiaka, ale jest inny pracownik, który mógł go zastępować podczas

nieobecności.

4. w sprawie me przekazania informacji służbowych - Komisja stwierdziła, że

wnioskodawca nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tego zarzutu;

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

że nie może ocenić zasadności tego zarzutu, ponieważ nie jest znany dokładny adres

IP, nie wiadomo czy to wpis radnego i czy miał wpływ na pracę Pana Burmistrza i

pływalni.
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Komisja Prawa i Porządku Publicznego po dyskusji ustaliła, że Burmistrz Miasta Koła, jeżeli

nie był zadowolony z pracy radnego Sebastiana Szczesiak, to powinien zastosować najpierw

inne środki niż zwolnienie z pracy np. nagana lub upomnienie. Dodatkowo z pism, które

przedłożył radny, będące korespondencja z Burmistrzem Miasta Koła radny wielokrotnie

deklarował chęć spotkania i przedyskutowania spornych kwestii (załącznik nr 7 do

protokołu). Członkowie Komisji nadmienili, że mieszkańcy powiatu kolskiego doceniając

zaangażowanie Pana Sebastiana Szczesiaka w prace na rzecz rozwoju miasta Koła udzielili

swojego poparcia w wyborach władz powiatu. Jako radny aktywnie bierze udział w pracach

rady. Rzetelnie wykonuje obowiązki jakie wiążą się z wykonywaniem mandatu radnego i

zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym kieruje się dobrem wspólnoty

samorządowej i zgłasza w imieniu mieszkańców wniosków i postulaty. Jest także jednym z

założycieli stowarzyszenia Malinowej Mamby. W ramach działania stowarzyszenia promuje

wiele dyscyplin sportowych, organizuje różne akcje społeczne i zawody sportowe. Mając na

względzie ww. argumenty Komisja Prawa i Porządku Publicznego wyraża opinię negatywną

w zakresie rozwiązania umowy o pracę z radnym Sebastianem Szczesiakiem, zatrudnionym

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

Urzędu Miejskiego w Kole.

Komisja powyższe ustalenia podjęła jednomyślnie w wyniku głosowania.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1040.

Protokółowała

Malwina Morzycka

~l.\l)O~


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Titles
	, . 

	Images
	Image 1
	Image 2



