Protokół Nr 29/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 16 grudnia 2021 roku
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Zaproszeni goście:
 Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.
3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Polic z dnia 2 listopada 2021 r.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Pan Radny Władysław Kosiorkiewicz otworzył
posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy
obecności stwierdził quorum.
Ad. 2
Członkowie komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego
porządek posiedzenia.
Ad. 3
W trakcie posiedzenia Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych ze
skargą na burmistrza Polic z dnia 2 listopada 2021 roku. W treści dokumentu
skarżący zarzuca burmistrzowi Polic „brak podejmowania przez niego
wystarczających działań jako organu nadzorującego spółkę Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police w sprawie zgłoszonej sytuacji kadrowej w ZWIK,
wskazującej na niewłaściwą politykę kadrową Prezesa ZWIK”. Jako
uzasadnienie dołączono „Oświadczenie byłych pracowników, pracowników
przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz pracowników będących
w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę ze Spółką ZWIK Sp. z o.o.
w Policach”. Powyższe zostały podpisane przez 12 osób.
Składający Oświadczenie zarzucają Prezesowi Spółki następujące działania:
 znaczną i nieuzasadnioną redukcję zatrudnienia osób z wieloletnim
stażem,
 nieuzasadnioną modyfikację angaży pracowniczych w celu obniżenia
rangi stanowiska,
 znaczne pogorszenie atmosfery pracy i powszechny mobbing wobec
pracowników.

W ocenie skarżących Prezes ZWIK Police Sp. z o.o. „przez cały okres swojego
zatrudnienia w roli Prezesa ZWIK, celowo, z rozmysłem i intencjonalnie
dopuszczał się i nadal dopuszcza” działań wskazanych poniżej:













wielokrotne i uporczywe zmuszanie do poprawiania pism i dokumentów,
częsty, absolutny braku precyzji w wypowiadanych poleceniach,
zastraszanie pracowników z wieloletnim stażem,
aroganckie zachowanie wobec pracowników,
przedmiotowe traktowanie pracowników,
publiczne podważanie kompetencji pracowników,
wykazywanie pracownikom niekompetencji,
kontrolowanie w sposób nieuzasadniony działań pracowników,
niewspółmierne do możliwości obciążaniu pracowników,
świadome działanie na szkodę pracowników,
rażącą nieznajomość zagadnień branżowych,
nieprawidłową organizacji pracy.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz jednoczesnym brakiem możliwości
wypracowania odpowiedniego stanowiska na bazie posiadanej dokumentacji,
Przewodniczący zdecydował o konieczności wysłuchania przedstawicieli
zainteresowanych stron sporu. Kolejne posiedzenie Komisji w przedmiotowej
sprawie zaplanowano na styczeń 2022 roku.
W trakcie posiedzenia komisji Przewodniczący zapoznał zgromadzonych
z pismem dotyczącym nieprzekazania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Police Sp. z o.o. operatów szacunkowych nabywcy nieruchomości gruntowej nr
ew. 318/72 obręb 9 Police zlokalizowanej w Policach przy ulicy Tanowskiej 3.
W ocenie członków komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Policach, organ nie jest właściwy do podjęcia stosownych działań
w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, zdecydowano o przekazaniu pisma do
Spółki ZWiK Police celem dalszego rozpoznania.
Ad. 4
Przewodniczący Pan Radny Władysław Kosiorkiewicz podziękował zebranym
i zamknął posiedzenie Komisji.
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