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Maria Orłowska
Radna Powiatu Mieleckiego.

Starosta Powiatu Mieleckiego
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckietp

Działając na podstawie przepisu art. 21 ust. 9 i 11 ustawy o samorządzie
powiatowym, uprzejmie przedstawiam zapytanie w sprawie wciąż
aktualnego

problemu

powiatu,

jakim

jest

budzące

wątpliwości

postępowanie Zarządu Powiatu Mieleckiego względem Elżbiety Wyparło.

Uprzejmie wnoszę o przedstawienie informacji dotyczącej okoliczności
i przyczyn nieprzyznania Pani Elżbiecie Wyparło nagrody starosty oraz
informacji dotyczącej tego ile nagród w okresie od rozpoczęcia pełnienia
funkcji starosty przez Stanisława Lonczaka nie zostało przyznanych
pomimo pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród Starosty?

Uzasadnienie

W negatywnym tego słowa znaczeniu podziwiam upór i konsekwencję
z jaką Zarząd Powiatu Mieleckiego podpisuje się pod działaniami
wicestarosty Andrzeja Bryły wymierzonymi przeciwko Elżbiecie Wyparło.
Mam nadzieję, że słowo „konsekwencje" będzie miało w przyszłości
kluczowe znaczenie w tej sprawie i zostaną one wyciągnięte względem
zarówno autora, jak i wszystkich, którzy podpisywali się pod jego
działaniami bezpodstawnie wymierzonymi przeciwko Elżbiecie Wyparło.

W październiku

2021

r.

Elżbieta

Wyparło

otrzymała

nagrodę

Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Uprzejmie wnoszę o udzielenie
informacji, jaki był wynik głosowania Komisji ds. Nagród Starosty
w odniesieniu do wniosku o przyznanie nagrody starosty Elżbiecie Wyparło
w 2021 r.

W przypadku odpowiedzi wskazującej na pozytywne

zaopiniowanie tego wniosku przez Komisję, uprzejmie wnoszę o informację
dotyczącą przyczyn nieprzyznania tej nagrody przez Zarząd Powiatu
Mieleckiego oraz informację dotyczącą tego ile razy od początku pełnienia
funkcji przez starostę Stanisława Lonczaka Zarząd Powiatu nie przyznał
nagrody pomimo pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród Starosty.

Kolejny raz wskazuję - moim zdaniem jesteście zakładnikami jednego
człowieka i w tym zakresie wydajecie się być bezwolni, a godzicie
się na tę upokarzającą sytuację tylko, jak się wydaje w imię utrzymania się
przy władzy i apanażach z niej płynących. Uważam, że jest sytuacją godną
pożałowania,

że

mściwość

jednego

człowieka

znajduje

poklask

u pozostałych z lęku o utratę władzy, Taki jest moim zdaniem nader
smutny obraz waszych rządów.

