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ZAPYTANIE
do Starosty Otwockiego w sprawie okoliczności podjęcia uchwały Zarządu Powiatu
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy
z kierownikiem jednostki pomocy społecznej - uzupełnienie.
Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad
praworządności, stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11 ustawy o samorządzie powiatowym,
kieruję poniższe zapytanie.
Stan faktyczny.
W sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu odnotowano podjęcie uchwały z dnia 09.11.2021 r.
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Anielin”
w Karczewie.
Wyjaśnienia ustne Starosty Otwockiego udzielone na sesji w dniu 25.11.2021 r. wskazują na
odmienne okoliczności niż podane w uzasadnieniu do uchwały.
Starosta nie udzielił mi całości wyjaśnień, dlatego występuję o nie w piśmie uzupełniającym.
Przypomnę część treści uzasadnienia:
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Kieruję poniższe pytania, które nie naruszają dóbr osobistych, dotyczą funkcjonariuszy
publicznych. Natomiast waga decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu wymaga posiadania
wiedzy, która winna być zawarta w udzielonych odpowiedziach.
Pytania.
1) Proszę o wskazanie konkretnych przepisów, konkretnego aktu prawnego np.
upoważnienia, statutu, regulaminu, ustawy do działania podjętego przez panią Kingę
Błaszczyk – członka Zarządu, w tej sprawie.
2) Proszę o wskazanie konkretnych przepisów, konkretnego aktu prawnego np.
upoważnienia, statutu, regulaminu, ustawy do udziału w ww. działaniach dyrektora
PCPR w Otwocku.
3) Proszę o wskazanie organizatora spotkania z dnia 27.10.2021 r. na terenie DPS z
udziałem pracowników DPS, członka Zarządu i dyrektora PCPR oraz podanie formy
zaproszenia (pisemna, ustna) uczestników oraz wskazanie podmiotu zapraszającego
oraz podanie celu spotkania przekazanego zaproszonym.
4) Proszę o wyjaśnienie dotyczące pisma (po spotkaniu 27.10.2021 r.) określonego jako
„pismo z zarzutami wobec Pani Dyrektor” w kontekście stwierdzenia „utożsamiając się
z jego treścią”,
a) czy pismo było sporządzone odręcznie, czy komputerowo,
b) czy był wskazany adresat pisma, z podaniem jego nazwy,
c) czy pismo miało tytuł, z podaniem tytułu tego pisma, oraz ilości stron tego pisma
lub gdy było bez tytułu przytoczenie nagłówka tego pisma, np. pierwszych 5 linijek,
d) wskazanie osoby, która przygotowała treść pisma, z podaniem, czy był to
pracownik DPS, czy członek Zarządu, czy dyrektor PCPR.
Proszę, aby odpowiedź była udzielona odrębnie na każde enumeratywnie wskazane pytanie.
Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady.
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