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Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Mieleckiego

Sz. P. Stanisław Lonczak
Starosta Powiatu Mieleckiego
za pośrednictwem
Sz.P. Marka Paprockiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego
Wniosek
W myśl rozdz. III Art.21 pkt 9 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
składamy wniosek do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego - Starosty Stanisława Lonczaka
o odwołanie pana Andrzeja Bryły z funkcji wicestarosty oraz członka Zarządu Powiatu Mieleckiego.
Radni Klubu PiS są zaniepokojeni i zbulwersowani narastającymi od ponad dwóch lat
działaniami pana Andrzeja Bryły wobec dyrektora PZPS-W w Mielcu.
Działania te miały i mają znamiona osobistej wendety, zmierzającej do pozbawienia funkcji dyrektora
PZPS-W, pani Elżbiety Wyparło a w konsekwencji do osiągnięcia i spełnienia tylko Jemu wiadomych
planów.
Pan Andrzej Bryła uporczywie dążył do ich realizacji, nie licząc się zupełnie z dwukrotną,
pozytywną dla Dyrektora PZPS-W opinią Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który nie znalazł żadnych
przesłanek do zwolnienia.
Placówka prowadzona przez panią Elżbietę Wyparło była nękana wielomiesięcznymi
kontrolami. Te również nie dostarczyły powodów do wydania decyzji o odwołaniu.
Nie znalazły potwierdzenia ani prawnego umotywowania zarzuty stawiane w temacie
zatrudnienia wicedyrektora.
W sprawie PFRON, są w dokumentach Zarządu dowody na to, że odpowiedzialność
za zaniechanie płacenia składek, obowiązujących po przemianowaniu SOSW w PZPS-W, leży po stronie
pana wicestarosty, który jednocześnie wprowadzał w błąd Zarząd, dostarczając nieprawdziwych
i nierzetelnych informacji, postulując przy tym, by nie płacić składek do PFRON. Było to działanie
na szkodę finansów publicznych.

Sprawa odwołania znalazła szeroki odzew społeczny. W obronie pani Dyrektor zdecydowanie
występują zarówno rodzice wychowanków PZPS-W jak i pracownicy placówki.
Swoim, tak bezwzględnym, negatywnym postępowaniem i zupełnym brakiem wykazania
„domniemania niewinności" oraz nie uwzględniając wyjątkowo trudnej sytuacji placówki w dobie
pandemii koronawirusa, pan Andrzej Bryła uparcie dążył do zwolnienia pani Elżbiety Wyparło.
Wicestarosta nie kierował się w tej sprawie interesem publicznym ani dobrem wspólnoty
mieszkańców stanowiących Powiat.
Wykazał przez to postawę, która nie licuje z wizerunkiem i pracą radnego i urzędnika
samorządowego.
Wierzymy, że Pan Stanisław Lonczak, Starosta Powiatu Mieleckiego, kierując się
obiektywizmem, popartym wieloma przesłankami i niezbitymi dowodami, nie przyzwalając na łamanie
prawa w obrębie Jego własnych kompetencji, jak najszybciej podejmie właściwą decyzję, odwołując
pana Andrzeja Bryłę z funkcji wicestarosty oraz członka Zarządu.
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