CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Nabór na Asystenta ds. Mediów
Henryk Janusz Olkiewicz: 21.05.2012 r.
Za brak dostępu do informacji publicznej grozi odpowiedzialność karna… to przepis, a życie toczy się
swoimi drogami, tym bardziej, jeśli tę drogę ,,mości’’ poznańskie Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Pierwotnie nie zamierzałem się w sprawie nieprzestrzegania przepisów ustawy o informacji publicznej
przez władze Mosiny wypowiadać. Jednak po przeczytaniu materiału na stronie http://czasmosiny.pl "Za
nieudostępnienie informacji publicznej grozi odpowiedzialność karna’’, opublikowanego 16.05.2012 r. i
skontaktowaniu się z jego autorką, Panią Małgorzatą Kaptur, postanowiłem przedstawić do oceny
Czytelników zainteresowanych tym tematem fakty dotyczące tegorocznego wyboru specjalisty ds.
kontaktów z mediami UM i G Mosina.

Będąc jednym z kandydatów do tej funkcji (w ustalonym przez władze urzędu wymiarze pół etatu)
złożyłem aplikację 15 lutego 2012 r.
23 lutego 2012 r. był końcowym terminem składania przez kandydatów na stanowisko aplikacji.
Ponieważ do 10 marca 2012 r. urzędnicy UMiG Mosina w sprawie naboru kandydatów na przedmiotowe
stanowisko, jak i w sprawie wyboru kandydata milczeli, a zastępca Burmistrza pytany przeze mnie
telefonicznie twierdził, że wyboru jeszcze nie dokonano, uznałem, że 10 marca 2012 r. skorzystam z
drogi odwoławczej w sprawie nieprzestrzegania przez mosińskie władze przepisów Ustawy o dostępie do
informacji publicznej, w związku z nieudostępnieniem w ustawowym terminie informacji o wyborze na
stanowisko asystenta ds. kontaktów z mediami przez UM i G Mosina, oraz podejrzeniu
nieprzeprowadzenia zgodnie z prawem wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze w tymże urzędzie.
Pismo wysłałem bez powiadamiania UMiG Mosina o fakcie złożenia przeze mnie skargi do poznańskiego
SKO, uznając, że moje pismo nie jest skargą administracyjną (dziwne…przyp. autora).
19 marca 2012 r. SKO przesłało moją skargę Panu Waldemarowi Waligórskiemu, Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Mosinie, celem jej rozpatrzenia (pismo w załączeniu).
Pan Przewodniczący Waligórski 27 kwietnia 2012 r. (pismo w załączeniu) poinformował mnie o
przepisach dot. zasad postępowania urzędników przy dokonywaniu naboru na stanowiska urzędnicze.
Ok., mosiński urząd uznał, że jestem prawnie niedouczony i Pan Przewodniczący pisemnie mnie
uświadomił o obowiązujących przepisach.

Niech tak zostanie, ale nie wiem, czy po tej sprawie pozostał u mnie brak wiedzy czy może niesmak całej
tej urzędniczej sytuacji, w której poznańskie SKO zachowało się jako nieoficjalny adwokat mosińskich
władz, a władze mosińskie jako obrońcy własnego urzędniczego postępowania.

Ocenę opisanej sprawy pozostawiam Czytelnikom, zastrzegając jedynie, że nie chcę być posądzany o
uprawianie jakiejkolwiek prywaty.
Nie zależy mi już na pracy w mosińskim urzędzie, a już na pewno nie na moim uczestnictwie w nieczystej
grze urzędniczej, w której pewnie, jako ewentualnie wybrany asystent ds. kontaktów z mediami
musiałbym uczestniczyć.

Mówią, że polityka, to taka najgorsza choroba.
Być może tak jest i dlatego chyba nigdy na nią nie chorowałem.
Henryk Janusz Olkiewicz

Otrzymałam e-maila tej treści oraz dokumenty, które za zgodą p. Henryka J. Olkiewicza
przedstawię Państwu do wglądu.

Komentarz:
M.Kaptur
Dla mnie ta sprawa to:
1. Nieprawidłowości w informowaniu (BIP i tablice informacyjne), o czym wielokrotnie tu, na tej
stronie, pisałam.
Informacja na BIP-ie została umieszczona dopiero 21 marca 2012 r.:

2. Brak przejrzystości w prowadzeniu konkursów i naborów na stanowiska urzędnicze.
3. Zagadkowa rola w tej sprawie Przewodniczacego Rady Miejskiej, który jednoosobowo "załatwił"
skargę na burmistrza.
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