Aktywność radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w roku 2016
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Proszę o zajęcie stanowiska w/n sprawie . W załączeniu
ksero decyzji ZUS, która mówi o nieopłacaniu składek ZUS
przez tę firmę (Borgers Polska sp. z o.o.). Proszę o
wyjaśnienie.
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Stwierdziła, że RPK nie dba o wywóz nieczystości m.in..
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Źródło: protokoły z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (BIP)

Odpowiedź: Zapytanie skierowane w interpelacji
w żaden sposób nie znajduje uzasadnienia w
załączonym do interpelacji piśmie, które nie
zawiera jakiejkolwiek informacji wskazującej na
fakt nieopłacania przez Borgers Polska sp. z o.o.
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Zgodnie z uzyskanymi od Spółki wyjaśnieniami
firma Borgers Polska sp. z o.o.zatrudnia
pracowników, którzy w pierwszym etapie
zatrudnienia, celem przeszkolenia do świadczenia
pracy w nowobudowanym zakładzie, kierowani są
przejściowo do zakładu wspólnika Spółki do
Niemiec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa każdy pracownik w ustawowym terminie
zgłaszany jest do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych jako osoba podlegająca
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
Spółka odprowadza za każdego pracownika
składki ubezpieczeniowe w pełnej wysokości w
ustawowym terminie do 15. dnia następnego
miesiąca. Do dnia 31.10.2016 roku wysokość
opłaconych przez Borgers Polska sp. z o.o. składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników
wyniosła łącznie PLN 96.779,95.
Obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje,
dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w państwach członkowskich, w
pewnych sytuacjach pozwalają na podleganie
przez pracownika systemowi ubezpieczeń
społecznych państwa stałego zamieszkania
pomimo czasowego wykonywania pracy za
granicą, co również bezpośrednio wynika z treści
załączonego do interpelacji pisma. W przypadku
wszystkich zatrudnionych pracowników Spółka
wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
wydanie odpowiednich zaświadczeń
potwierdzających podleganie polskiemu
systemowi ubezpieczeń społecznych i w chwili
obecnej trwają czynności mające na celu ustalenie
stanu faktycznego i postępowania wyjaśniające w
powyższym zakresie.
Robert Pawłowski : nie chcę bronić RPK ale trzeba
wziąć pod uwagę, że wywóz śmieci odbywa się 2
razy w tygodniu. Ze śmietników wyjmowane są
różne rzeczy np. puszki po piwie i inne. Powoduje
to wyrzucanie śmieci z kontenerów i stąd
powstaje bałagan.
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