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S K A N DA L !
Miotają się, jak... gówno w przeręblu
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Gówno nigdy nie
popłynie pod prąd!

Poniżej - kadr z filmu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu
5 kadencji 26.04.2017 cz. 4 opublikowanego na YouTube przez TVJ24
pod adresem: www.youtube.com/watch?v=b672oJoG-5k

▪▪▪ Kolejna, tym razem XXXVIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu została przerwana, a dalszy ciąg jej obrad odbędzie się 10
maja br. od godz. 15-tej w siedzibie Starostwa przy ul. Północnej 15.
O co tym razem chodzi?
Może, jak zwykle - jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi
o pieniądze. Być może?
Jednak w tym przypadku wygląda na to, że grupa radnych
Powiatu Myśliborskiego targuje się z Zarządem Powiatu o to,
czy winni niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień funkcjonariusze publiczni oraz niektórzy powiatowi urzędnicy poniosą kiedyś zasłużoną karę, czy nie.
Czy to im się uda?
Czy uda im się uniknąć kary za ewidentne niedopełnienie
obowiązków i przekroczenie uprawnień przy realizacji obowiązującej od 1 marca tego roku uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji CUW i uchwały ją uzupełniającej?
Ciekawe, kto z kogo 10 maja zrobi głupka?
Czy grupa ośmiu osób skupionych wokół starosty, pani Danuty Patkowskiej, która nie chce i nie realizuje obowiązujących
nie tylko ją, dwóch uchwał Rady Powiatu w sprawie likwidacji
CUW, czy grupa jedenastu osób, która przegłosowując wcześniej uchwalone przez siebie obie te uchwały przyzna się publicznie do tego, że nie wiedziała co robi, a swoje własne,
wcześniejsze decyzje uzna za całkowicie nietrafione i niczym
nieuzasadnione.
Tak czy siak, dnia 10 maja 2017 roku, w trakcie XXXVIII
sesji Rady Powiatu Myśliborskiego ktoś z siebie dobrowolnie
zrobi idiotę!
Jedni, czyli ci, którzy pomimo obowiązującej ich uchwały nie
wprowadzili jej w życie zgodnie z obowiązującym w Polsce
porządkiem prawnym?
Czy ci, czyli grupa jedenastu radnych, którzy głosując ewentualnie 10 maja za uchyleniem „swojej” uchwały o likwidacji
CUW otwarcie przyzna się do tego, że ta ich uchwała, jak i ta
kolejna wprowadzająca poprawki do tej pierwszej, to były zwykłe buble prawne, a ONI nie mieli i nadal nie mają pojęcia o
tym, co zrobili, co robią i w jakim celu oraz po co, zawracali
wszystkim dookoła przysłowiową „dupę”, bo i tak im za swoje
widzimisię możemy najwyżej „nadmuchać”.
„Wolnoć Tomku w swoim domku”? A przecież Powiat
Myśliborski to nie jest ich folwark. To nie jest ich własny domek. Rada i Zarząd Powiatu Myśliborskiego zarządza naszym
majątkiem, a nie swoim własnym podwórkiem.
Aby nie być gołosłownym podam kilka przykładów.
Przytaczam je z literatury prawniczej, a dokładnie z pracy
pana Artura Tomanka pt. „Status prawny likwidatora w zakresie stosunku zatrudnienia”, no i na podstawie własnych ustaleń.
Cytuję fragmencik z niewielkimi skrótami i w rozbiciu na
pojedyncze zdania dodając do nich własny komentarz:

„Faza likwidacji (…) jednostki organizacyjnej wywołuje
potrzebę zmiany organu lub podmiotu zarządzającego likwidowaną jednostką” - str. 461 tej pracy (podkreślenie moje).
Zgodnie z przepisem zawartym w § 1, pkt 1. z dniem 15 marca 2017 roku stawia się w stan likwidacji (podkreślenie moje)
jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego”, z siedzibą w Myśliborzu przy ul.
Północnej 15, co jednoznacznie oznacza, iż konieczne było
dokonanie ZMIANY organu zarządzającego do tej pory CUW,
jakim była do dnia 14 marca 2017 r. dotychczasowa dyrektor
tej jednostki organizacyjnej powiatu, pani Aleksandra Szokaluk.
Z dniem 15 marca tego roku winien nim zostać LIKWIDATOR, którego zgodnie z dyrektywą Rady zawartą w § 1, pkt 3
miał obowiązek powołać Zarząd Powiatu Myśliborskiego.
Bezsprzecznym jest, że Zarząd Powiatu do dnia dzisiejszego
takiego LIKWIDATORA nie powołał!!!
„Uzasadnieniem (zmiany organu dotychczas zarządzającego
CUW, jednostki organizacyjnej powiatu postawionej na mocy
tej uchwały w stan likwidacji - dopisek mój) jest zasadnicza
modyfikacja celów podmiotu przechodzącego w stan likwidacji.
Dalsze rozwijanie jego statutowej działalności traci rację
bytu (…) W związku z tymi szczególnymi potrzebami ustanowiono funkcję likwidatora, przejmującego zarządzanie likwidowaną jednostką w miejsce dotychczasowych organów (…),
których zadania dostosowane są do etapu jej normalnego
funkcjonowania”.
Tymczasem myśliborski CUW dalej swobodnie sobie funkcjonuje (i funkcjonował) zwalniając z pracy za miesięcznym
wypowiedzeniem z dniem 1 maja br. kilkadziesiąt osób, zamiast przekazać je, ich etaty i pieniądze tym jednostkom, z których te osoby do CUW w momencie jego utworzenia latem
2016 roku - przyszły.
Ciąg dalszy na str. 2
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Wracając do problemu ewentualnej kary za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień
przez poszczególne osoby przy realizacji obowiązującej od 1 marca tego roku uchwały Rady Powiatu
Myśliborskiego w sprawie likwidacji CUW myślę,
że nie ma tu żadnego, dobrego rozwiązania.
W tym przypadku (i na tym polega cały ten skandal)
możemy mieć trzy grupy ludzi poszkodowanych:
1. grupę radnych, która przeforsowała uchwałę o
likwidacji CUW, a teraz w przypadku jej uchylenia
na sesji 10 maja wyjdą na winnych całego bałaganu,
którzy sami się do tego przyznali, zwłaszcza wtedy,
gdy teraz zagłosują za uchyleniem tej uchwały,
2. osoby funkcyjne, zwłaszcza Przewodnicząca
Zarządu i Wicestarosta, którzy są funkcjonariuszami
publicznymi i za swoją pracę pobierają niemałą pensję, a jednocześnie są w tym gronie osobami najbardziej odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji CUW, w tym
szczególnie odpowiedzialni za powołanie likwidatora, (a mogła być nim przecież sama pani dyrektor
Aleksandra Szokaluk) i ewentualne rozwiązanie
dotychczasowej umowy o pracę z Nią, gdyby na
pełnienie funkcji likwidatora się nie zgodziła,
3. zwykli, nieustosunkowani w myśliborskim
światku pracownicy CUW, a także wszyscy mieszkańcy powiatu myśliborskiego, którzy ucierpią w
tym całym galimatiasie, bo zamiast mieć sprawnie
funkcjonujące powiatowe instytucje i placówki, mają jeden wielki, przeciągający się od bardzo wielu lat
BAŁAGAN i marnotrawienie ICH pieniędzy.
Moim skromnym zdaniem, które jest wyłącznie
moją, prywatną opinią na ten temat, jak cały ten
tekst, 10 maja 2017 roku nie będzie wygranych!
Jeśli tak, jak do tej pory, stanowiska kierownicze
pełnić będą w samorządach osoby do tego w żaden
sposób nieprzygotowane, długo będzie tak, jak jest.
Na czele urzędów administracji państwowej i samorządowej winni stać bezpartyjni, przygotowani
do pełnienia takich funkcji - DYREKTORZY!!!
Waldemar Jacek Wiernicki

SKANDAL!

Ciąg dalszy ze str. 1
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W uzasadnieniu uchwały Rady
Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVII/199/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
wyraźnie napisano - cytuję:
„Rada Powiatu w Myśliborzu postanawia o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej,
stanowiącej zakład pracy lub jego
część na dotychczasowe jednostki
obsługiwane przez Centrum Usług
Wspólnych Powiatu Myśliborskiego,
z mocy prawa dochodzi do wejścia
podmiotów przejmujących w prawa i
obowiązki dotychczasowego pracodawcy w sposób określony w art.
231 § 1 Kp.
Zgodnie z 231 § 1 Kp przejście
zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy - podkreślenie moje.
Podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadnie ze względu na ochrone
trwałości stosunku pracy pracowników w likwidowanej jednostce budżetowej w celu zabezpieczenia należytego wykonania zadań jednostek

obsługiwanych z zachowaniem ciągłości” - podkreślenie moje.
Tymczasem, cały czas dyrektor
CUW, pani Aleksandra Szokaluk
wywala hurtem na bruk całą grupę
swoich pracowników, których winna przekazać wraz z majątkiem,
etatami i środkami na wynagrodzenia dla tych ludzi, do jednostek
budżetowych, z których do CUW
latem ubiegłego roku przyszli!!!
Druk wręczanego bezkarnie prawie wszystkim pracownikom CUW
wypowiedzenia powyżej.
W tej sprawie mam tylko dwa
krótkie pytania:
- Kto takie wypowiedzenie wręczy
pani Aleksandrze Szokaluk, kiedy
już wszystkich pozwalnia z pracy?
- Dlaczego takiego wypowiedzenia pani dyrektor CUW do dnia dzisiejszego od nikogo nie dostała?
Wygląda na to, że CUW zostanie
zlikwidowany z dniem 31 maja tego
roku, a pani dyrektor Aleksandra
Szokaluk dalej będzie w tej jednostce budżetowej pracowała.
Jakiś wyjątek przyrodniczy, czy co?
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