42 - interpelacja, XXII sesja Rady Miejskiej, 24 lutego 2016 r.
Interpelujący radny: Jerzy Mazurek
Radny wyraził zaniepokojenie kolejną nieobecnością Prezydenta Miasta na sesji i zapytał, z
jakiego powodu Prezydent opuszcza miasto w najważniejszy dzień w miesiącu –
zgromadzenia władzy samorządowej, zarówno uchwałodawczej, jak i wykonawczej.
Powiedział, że jego niepokój wywołuje także pewne zjawisko, które działa negatywnie na
funkcjonowanie Miasta – ciągła reorganizacja – jako przykład podał:
1) sprawę ZIM-u, zapytał, kto jest autorem proponowanej reorganizacji, kto pisał przedłożony
Radzie projekt, kto go akceptował. Zapytał, czy Wydział Komunikacji miałby być
zlikwidowany tylko dlatego, że ktoś, nie mając twardych argumentów, podjął decyzję o
zwolnieniu pracownika, który miał 3,5 roku do emerytury, i traci się około 100 tys. zł, bo
wyrok jest niekorzystny, choć był z góry do przewidzenia. Nadmienił, że za te pieniądze
Ratusz można by było oświetlać przez 10 lat,
2) sprawę Cmentarzy Komunalnych,
3) sprawę reorganizacji Wydziału Organizacji Urzędu,
4) fatalne nastroje wśród pracowników,
5) utworzenie stanowisk „pełnomocnika ds. energii”, „ds. kajetu pana Prezydenta”, „od
robienia zdjęć”, utworzenie stanowiska dyrektora strategicznego.
Radny zapytał, kto napisał zakres obowiązków dyrektora strategicznego, czy prawdą jest, że
dyrektor Anaszewicz będzie pracował w Słupsku 3 lub 4 dni w tygodniu, a dwa dni będzie
poza? Zapytał, dlaczego Dyrektor Anaszewicz, nie zostanie wiceprezydentem, bo tak
naprawdę dyrektorem urzędu jest sekretarz miasta. Sekretarz Miasta jest dyrektorem
dyrektorów – nie nazywa się „dyrektor generalny”, tylko jest to szersze pojęcie, bo nie jest
sekretarzem urzędu, tylko jest sekretarzem miasta, więc to jest pozycja tuż po
wiceprezydencie.
W związku z powyższym radny zwrócił się do Prezydentów z pytaniem: Quo vadis?
Zawnioskował, aby Prezydent Miasta na następnej sesji określił, dokąd zmierza, co planuje
utworzyć, co zlikwidować.
Powiedział, że jako słupszczanie kategorycznie mówią: „Nie” takim praktykom. Dodał, że
doświadczenia, eksperymenty zarządzania nie są potrzebne, potrzebna jest rzetelna
organiczna praca – w mieście i w tym Ratuszu. Zwrócił uwagę, że jeżeli sytuacja się nie
zmieni, skończy się dobra współpraca między Radą i Prezydentem. Jako przykład złej
polityki kadrowej wskazał przebieg konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury,
oraz skutki decyzji Prezydenta Miasta, czyli wyboru na to stanowisko osoby spoza Słupska,
która nie utożsamia się z Miastem i jego mieszkańcami. Radny, nawiązując do udziału
Dyrektor Anny Świętochowskiej w podróży zagranicznej, zwrócił się z wnioskiem, aby
udający się w delegacje pracownicy mieli dyspozycję, jak mają się zachowywać i
reprezentować Słupsk.
(Odpowiedzi udzielała Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka podczas
sesji w dniu 24 lutego 2016 r.- archiwum transmisji obrad)

