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BRZ.0012.6.7.2020

Protokół nr 15/2020
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 października

2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 11.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Obrady prowadził zastępca przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jarosław Sobański. Każdy z członków Komisji potwierdził,
udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim

iż spełnia techniczne możliwości

sprzętem teleinformatycznym

oraz posiada

łączność sieciową. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

w

Kole Waldemar Koligot.
Tematem posiedzenia była kontynuacja analizy skargi złożonej przez Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego

w Kole Waldemara Koligota na działalność Starosty Kolskiego oraz Zarządu

Powiatu Kolskiego.
Na wstępie

Dyrektor

Waldemar

Koligot

przedstawił

swoje

stanowisko

w sprawie.

W pierwszej kolejności oznajmił, że skarga złożona do Rady Powiatu Kolskiego wynika z faktu
obniżenia w stosunku do Jego osoby przez Zarząd Powiatu Kolskiego oraz Starostę Kolskiego
wysokości dodatku funkcyjnego z 45% na 40% oraz wysokości dodatku motywacyjnego z 900 na
600 zł. W celu wyjaśnienia ww. stanu sprawy wystosował do Zarządu Powiatu Kolskiego pismo z
prośbą

o

wskazanie

usatysfakcjonowany

powodów

odpowiedzią,

takiego

działania.

którą otrzymał

Pan

Waldemar

Koligot

nie

jest

na swoje pismo, gdyż nie została wprost

wskazana przyczyna ustalenia nowych warunków płacy, które obowiązują od dnia 01.09.2020r.
Dyrektor

Waldemar

Ogólnokształcącego

Koligot

przedstawił

członkom

Komisji

osiągnięcia

Liceum

w Kole. Podkreślił, że szkoła posiada 28 oddziałów ogólnokształcących,

w

których naukę pobiera 761 uczniów, na 7 zróżnicowanych profilach. W powiecie kolskim tylko LO
w Kole posiada "Srebrną
województwie

tarcze" i znajduje

wielkopolskim.

Szkoła chętnie współpracuje

udostępniając salę podczas przeprowadzania
sugeruje,

że pogorszeme

utworzeniem
Oświaty.

w strukturze

się na wysokim miejscu w rankingu szkół w

kontaktów

z organem prowadzącym,

m.in.

kwalifikacji wojskowej. Dyrektor Waldemar Koligot

z władzami

Starostwa Powiatowego

powiatu

nastąpiła

podczas

dyskusji

nad

w Kole Referatu ds. Obsługi Finansowej

Dyrektor powołując się na wysoką rangę szkoły, liczne obowiązki oraz podejmowanie

szeregu

zajęć pozalekcyjnych

domaga

SIę cofnięcia

decyzji Zarządu

Powiatu

i przyzname

większego dodatku motywacyjnego do 45% oraz dodatku funkcyjnego do wysokości 900 zł.
Radny Marek Tomicki stwierdził, iż zapoznał się z materiałem w omawianej sprawie
uważa

że zabrakło

przewodniczącego
15 października

dialogu

pomiędzy

dyrektorem

Liceum

a władzami

powiatu.

l

Zastępca

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jarosław Sobański poinformował, że w dniu
2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym

uczestniczył Wicestarosta Sylwester Chęciński oraz przewodniczący rady Marek Świątek. Komisja
przyjęła do wiadomości wyjaśnienia złożone przez Wicestarostę.
Radny Rafał Ławniczak zaproponował

zorganizowanie

kolejnego wspólnego posiedzenia

Komisji, w celu ponownego wysłuchania wyjaśnień Wicestarosty oraz zapoznania się z opinią
radcy prawnego

O

Starostwa Powiatowego

w Kole w danej sprawie. Radna Alicja Wapińska

poprosiła, aby w kolejnym spotkaniu obecna była także naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i
Promocji. Powyższe propozycje radnych zostały przyjęte przez pozostałych członków.
Na tym zakończono posiedzenie.
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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Zastępca przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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