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Sz.P.

Alla Gryc

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. dr Tadeusza Rakowieckiego

w Hajnówce

Poniżej  przysyłam  Pani  Dyrektor  wniosek  Pana  Bogusława  Szczepana

Łabędzkiego – Radnego Rady Miasta Hajnówka – w sprawie informacji dotyczącej

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr  Tadeusza  Rakowieckiego  w  Hajnówce

w zakresie  nadzoru  nad  pracownikami,  zgłoszony  na  XXXIV  sesji  Rady  Miasta

Hajnówka w dniu 29 listopada 2017 r.:

„Panie Burmistrzu, wnoszę o to, aby sprawdził Pan i przekazał informację radnym

dotyczącą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta sprawa była przeze mnie poruszana

2 sesje  wcześniej,  Pojawiły  się  moje  wątpliwości  dotyczące  tego,  czy  sprzęt

komputerowy  wykorzystywany  do  celów  służbowych  w  Miejskiej  Bibliotece

Publicznej  jest  zabezpieczony  przed  wirusami,  które  mogą  się  na  nim  znaleźć

podczas  korzystania,  wykorzystywania  tego  sprzętu  do  odwiedzania  portali

społecznościowych. Chciałbym też, żeby Pan sprawdził, czy wobec pracowników,

którzy w godzinach pracy, wykorzystując sprzęt służbowy, po pierwsze, narażają go

na  ewentualne  możliwe  awarie,  tak,  bo  wiemy,  że  jest  tam  zainstalowane

specjalistyczne  oprogramowanie,  które  kosztuje  miasto,  które  kosztuje  Miejską

Bibliotekę Publiczną i jeżeli korzystamy z tego sprzętu,narażając ten sprzęt właśnie

na takie straty, no to z zasady powinniśmy oczekiwać jakiejś reakcji przełożonych,

tak? Ja abstrahuję już od tego,  że  wykonywano te  czynności  w  godzinach  pracy



i generalnie no nie wiem, jaki jest regulamin organizacyjny, czy regulamin pracy, ale

wiemy o tym, że pracownikowi należy się 15 minut na 6 godzin pracy, więc czy te

serfowanie w portalach społecznościowych odbywało się tylko z wykorzystaniem

ustawowej  przerwy  w  pracy,  czy  też  nie?  I  kolejna  sprawa  chciałbym,  Panie

Burmistrzu, aby został nam jako radnym udostępniony regulamin lub inne zasady

korzystania z komputerów służbowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.”

Proszę  o  udzielenie  odpowiedzi  oraz  o  przekazanie  kopii  regulaminu  lub

innych  zasad  korzystania  z  komputerów  służbowych  w  Miejskiej  Bibliotece

Publicznej wnioskodawcy. Kopię udzielonej odpowiedzi proszę przesłać do Urzędu

Miasta Hajnówka.
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