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.
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 10 października 2012r.informuję, że Radni Rady Miejskiej w

Mosinie, którzy wyrazili wolę i chęć otrzymywania materiałów w tym projektów uchwał dotyczących

poszczególnych punktów porządku obrad sesji - drogą elektroniczną - te materialy ww. środkiem komunikacji

są przekazywane.

Radni, którzy wyrażają chęć otrzymywania materiałów sesyjnych drogę elektroniczną powinni złożyć

deklarację w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie, wraz z podaniem adresu e- mail, na który materiały będą

przesyłane, przez pracownika obsługującego Biuro Rady Miejskiej w Mosinie.

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie dany osobowych( Dz. U. z 2002r Nr.

102 poz.926 j.t.) zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy

polityczne, przekonania religijne lub fUozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak

również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących

skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym

lub administracyjnym.

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do zebrania i ujawniania danych dotyczących

przeciwskazania do korzystania z komputera.

Ponadto zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym podlegają

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Badania te przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

W przypadku radnego nie widzę podstaw prawnych kierowania i rekompensaty poniesionych kosztów

badań gdyż nie został z nim zwarty stosunek pracy w myśl art.22 Kodeksu pracy. Urząd nie jest pracodawcą w

stosunku do radnego.

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do wymagania od radnych orzeczenia

poświadczającego przeciwskazania do korzystania z komputera. Nie widzę możliwości prawnych refundowania

kosztów takiego badania.
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