PROTOKÓŁ NR 45/2018
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie i przywitał Członków Komisji,
kierownika Biura Kadr, Płac i Archiwum Zakładowego panią Celinę Kubiak, komendanta Straży
Miejskiej w Mikołowie Bogusława Łuczyka oraz mieszkańca Mikołowa pana B. M.
Przypomniał, że obrady Komisji są nagrywane, a nagrania publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja
Rewizyjna przystępuje do przeprowadzenia zleconej przez Radę Miejską kontroli w sprawie
zatrudnienia pana Bogusława Łuczyka na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. Odczytał treść
zadania zleconego, które zostało przeredagowane przez Radę Miejską na wniosek komisji podczas
sesji Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2018 r.
− kontrola prawidłowości działań Burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia
Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie
Przypomniał, że w związku z wątpliwościami co do aktualności przekazanych w materiałach podstaw
prawnych zatrudnienia pana Bogusława Łuczyka, na poprzednim posiedzeniu komisja wystąpiła
z wnioskiem o przekazanie aktów prawnych, obowiązujących na dzień podpisania z nim umowy oraz
obecnie. W przekazanych materiałach znajdowało się Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego
Policji w sprawie szczegółowych zasad szkolenia Policjantów i Strażników Gminnych z dnia
19 kwietnia 2001 r., które obecnie dotyczy tylko komendantów zatrudnionych przed zmianą ustawy
o policji. Ten akt prawny nie dotyczy zatem pana Bogusława Łuczyka, w którego przypadku
zastosowanie ma tylko ustawa o strażach gminnych. Poinformował również, że w międzyczasie
wystosował do Burmistrza prośbę o przekazanie do komisji protokołów pokontrolnych z kontroli
przeprowadzanych w sprawie szkoleń pracowników Straży Miejskiej w Mikołowie w okresie
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zatrudnienia pana Bogusława Łuczyka, jednak otrzymał odpowiedź, że takie kontrole nie były
przeprowadzane.
Kierownik Biura Kadr Płac i Archiwum Zakładowego pani Celina Kubiak – wyjaśniła m.in.,
że zatrudnienie pana Bogusława Łuczyka na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie,
poprzedzone zostało przeprowadzeniem konkursu, z przebiegu którego sporządzono protokół,
następnie wystosowano zapytanie do Wojewódzkiego Komendanta Policji, w celu uzyskania opinii
o kandydacie. Pan Bogusław Łuczyk istotnie został zatrudniony na czas określony, jednak po to, aby
pracodawca mógł sprawdzić, jak nowy komendant sprawdzi się na stanowisku kierowniczym
zarządzając Strażą Miejską, a nie po to, aby uzupełnił swoje kompetencje odbywając szkolenie
podstawowe.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – odczytał treść ustępu 1 art. 25 ustawy o strażach
gminnych „Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy,
w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.”, a następnie treść ustępu 4 art. 25 tej ustawy
„W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli
posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży”. Stwierdził, że we wspomnianym już
zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego Policji były szczegółowo wskazane uzasadnione
przypadki. Obecnie zapis ten został uchylony. W przypadku pana Bogusława Łuczyka procedura
zatrudnienia odbyła się według ustępu 1 art. 25 ustawy o strażach gminnych, mianowicie został
zatrudniony na czas określony na okres 1 roku i wynika z tego zapisu, że powinien on być skierowany
na szkolenie podstawowe. Jednak w związku z wątpliwościami, Burmistrz Mikołowa skierował
zapytanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ocenę i interpretację prawną
w zakresie praktycznego zastosowania przepisu art. 25 ustawy o strażach gminnych, czy
dopuszczalne jest zawarcie z osobą zatrudnioną w Straży Miejskiej po raz pierwszy umowy o pracę
na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy z jednoczesnym zwolnieniem jej z odbycia szkolenia
podstawowego, o którym mowa w art. 25, z uwagi na okoliczność, iż w ocenie pracodawcy osoba
ta posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży poparte wykazaniem się przez kandydata
świadectwami potwierdzającymi m.in. złożenie egzaminów oficerskich w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie. Poinformował, że odpowiedź na zapytanie jeszcze nie wpłynęła do Urzędu Miasta.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Biura Kadr, Płac i Archiwum
Zakładowego pani Celina Kubiak, mieszkaniec Mikołowa pan B. M., radna Stanisława Hajduk-Bies,
komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk oraz radna Danuta Ratka.
W wyniku dyskusji, radna Danuta Ratka wystąpiła z wnioskiem formalnym o zawieszenie przez
Komisję Rewizyjną postępowania do momentu otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 9 marca
2018 r. wystosowane przez Burmistrza Mikołowa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w tej sprawie.
Nastąpiła dalsza dyskusja, po której przewodniczący Komisji Krzysztof Żur ogłosił przerwę
w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad
wnioskiem formalnym złożonym przez radną Danutę Ratkę.
Za przyjęciem wniosku formalnego głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
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Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny i zawiesiła postępowanie do momentu
otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 9 marca 2018 r. wystosowane przez Burmistrza Mikołowa
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 44/2018 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 marca 2018 roku.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 44/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Radna Danuta Ratka – stwierdziła, że Komisja Rewizyjna ma bardzo trudną specyfikę i zwróciła
się z prośbą, aby obrady przebiegały w spokoju i wzajemnej życzliwości.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że termin następnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej zostanie ustalony, kiedy wpłynie odpowiedź z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Ponadto przypomniał, że w kwietniu Komisja przystąpi do analizy
wykonania budżetu miasta za poprzedni rok.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1745.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM nr 8

(Katarzyna Pustułka)

(Krzysztof Żur)
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