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Do Rady Gminy w Purdzie wpłynęło pismo z prokuratury 
z dnia 20 grudnia 2016. Prokurator pisze w nim, że stwier-
dził poważne uchybienia w działalności Wójta Gminy Purda. 
Piotr Płoski uchybił prawu, 
powołując na stanowisko 
kierownika GOPS w Pur-
dzie Krystynę Sobótkę  
i prokurator wnosi o roz-
ważenie przez Radę Gmi-
ny zasadności skorzysta-
nia ze swoich uprawnień 
wynikających z ustawy  
o samorządzie gminnym.  
O tym, że Piotr Płoski (PSL) 
przekroczył swoje upraw-
nienia powołując Krystynę 
Sobótkę na kierownika 
GOPS, pisalismy już wie-
le razy. Po raz pierwszy  
w lisopadzie 2015 roku, 
ale nikt w gminie do dzisiaj 
nie zareagował. Kto powi-
nien to zrobić? Oczywiście 
Rada Gminy w Purdzie. To 
rada gminy powinna kon-
trolować działalność wójta.  
W tym celu powołuje ko-
misję rewizyjną. Niestety, 
przewodniczącym tej komisji jest radny Aleksander Pepłow-
ski. Jest wystarczająco dużo dowodów, żeby wójt jedną decy-
zją pozbawił go mandatu. Pisalismy już wiele razy o naszych 
uzasadnionych wątpliwościach, czy Aleksander Pepłowski 
zamieszkuje na terenie naszej gminy. Jeśli mamy rację, nie 
powinien być radnym. Wójt nie skrzywdził Pepłowskiego to  
i Pepłowski nie skrzywdzi wójta. 
Pisząc, że nikt w gminie nie zareagował, trochę przesadzili-
śmy. Próbowała wyjaśnić sprawę radna Marzena Wrycz-Re-
kowska. Za to Rada Gminy odwołała ją z funkcji przewodni-
czącej komisji. Po tym wydarzeniu nikomu już nie przyszło 
do głowy, żeby szuakć guza. Wydawać by się mogło, że 

Z GŁOWĄ W KUWECIE
po piśmie z prokuratury Rada Gminy nie będzie mogła dłu-
żej chować głowy w piasek i wreszcie stosownie do swoich 
kompetencji zareaguje. Nic z tego. Rada Gminy nie zajęła się  

w ogóle sprawą. O to zadba-
ła przewodnicząca, Jolanta 
Wilga, która zapoznała rad-
nych z pismem z prokuratu-
ry na wspólnym posiedzeniu 
komisji Rady Gminy. Przy-
pominamy, że pismo nie 
było adresowane do komisji 
tylko do Rady Gminy. Zgod-
nie z ustawą o samorządzie 
gminnym organami gminy 
są wójt i  rada gminy. Jeżeli 
pismo wpływa do określone-
go organu, to tenże organ 
powinien się do tego pisma 
ustosunkować. Rada gminy, 
co wynika z ustawy o samo-
rządzie gminnym, obraduje 
na sesjach, a nie na wspól-
nych posiedzeniach komisji. 
Komisje są po to, aby przy-
gotować wnioski i opinie 
do przedstawienia na sesji 
rady gminy. Tak więc prze-
wodnicząca nie dopełniła 

swoich obowiązków. Dlaczego tak zrobiła?  Naszym zdaniem 
zależało jej na tym, aby o tym piśmie wiedziało jak najmniej 
osób. Podczas sesji są sołtysi, pracownicy urzędu, goście. Na 
komisjach przeważnie radni są sami. Tak to przewodniczą-
ca Jolanta Wilga chciała ukryć przed opinią publiczną pismo  
z prokuratury, które jednoznacznie wskazuje na przekroczenie 
uprawnień przez Piotra Płoskiego (PSL). Ile czasu musi upły-
nąć, aby prawda uzyskała światło dzienne? Notujemy kolejny 
sukces Echa Purdy. W innych opisywanych przez nas spra-
wach cierpliwie czekamy na odpowiedni finał. Udowodniona 
sprawa Sobótkowej pokazuje, że warto być wytrwałym w dą-
żeniu do prawdy.

LIST OTWARTY
Od początku lutego zaczął krążyć po gminie List Otwarty adre-
sowany do Wójta Gminy i Rady Gminy w Purdzie. Pod listem 
podpisali się wszyscy żyjący byli wójtowie i byli przewodniczą-
cy Rady Gminy w Purdzie. To wydarzenie bez precedensu. Nie 
słyszelismy nigdy o takim działaniu w żadnym samorządzie  
w Polsce. Sam fakt, że ludzie, którzy w przeszłości czasem się 
różnili, postanowili działać razem, zmusza do zastanowienia. 
Co takiego się wydarzyło, że rzucili na szalę swoje samorzą-
dowe autorytety? Najlepiej wyjaśni to sam list, który w całości 
publikujemy. 
Nas interesowała reakcja władz gminy. Wójt w kpiar-
skim tonie odczytał list na sesji Rady Gminy w Pur-
dzie 3 lutego 2017 r. W ten sposób utwierdził nas  
w przekonaniu, że woda sodowa ogarnęła obydwie jego pół-

kule mózgowe. Niestety, Piotr Ploski (PSL) nie obalił żadnego 
argumentu przedstawionego w liście. Radni, którzy z chwilą 
wyboru, uznali się za najmądrzejszych w gminie, w ogóle się li-
stem nie zajęli. W kuluarach dało się słyszeć komentarze typu: 
byli wójtowie? A co oni jeszcze mogą ? Ci ludzie niczego nie 
rozumieją! 
Nie chodzi o to, czy byli wójtowie mogą jeszcze coś zrobić, czy 
nie. Pytanie jest, czy mają rację? Nad tym radni się nie zasta-
nowili. Radni kompletnie nie zauważyli, że Piotr Płoski (PSL) 
po raz kolejny naruszył przepisy. Wójt ogłosił przetarg na bu-
dowę hali sportowo-widowiskowej, do czego nie miał prawa. 
Naruszył art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 
który mówi, że wydatki mogą być ponoszone na cel i w wyso-
kościach ustalonych w uchwale budżetowej. Tymczasem, we 
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wspomnianej uchwale na rok 2017 nie ma takiego zadania. 
Czy radni w ogóle wiedzą, że jest taka ustawa?
Sygnatariuszom listu gratulujemy. Liczymy, że pozostaną 
czujni i będą reagować, kiedy uznają to znowu za konieczne. 

Wszystko wskazuje na to, że po tym liście Piotr Płoski (PSL) 
wycofa się z poronionych pomysłów. Nas cieszy, że są jeszcze 
w naszej gminie ludzie wrażliwi na sprawy społeczne.

RADNI DALI SOBIE PODWYŻKI
Na sesji w dniu 3 lutego 2017 roku rada gminy zmieniła dotychczaso-
we zasady naliczania wysokości diet radnych. Do tej pory obowiązywa-
ły stawki wyliczane na podstawie kwoty bazowej określanej w ustawie 
budżetowej dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Ta 
kwota w roku 2016 wynosiła 1766,46 zł. Przewodniczaca rady otrzymy-
wała 64% tej kwoty, wiceprzewodnicząca 50%, przewodniczacy komisji 
35 %, a radny bez funkcji 32%. Taka konstrukcja uchwały powoduje, że 
jeśli w kolejnym roku zmienia się kwota bazowa to radni automatycznie 
dostają podwyżkę. 
W ustawie budżetowej na rok 2017 kwota bazowa jest już większa i wy-
nosi 1789,42 zł. Tak to nasi radni dostali z automatu niewielkie podwyżki. 
W roku 2016 nie było inflacji tylko deflacja. To znaczy, że ceny nie rosły 
tylko spadały, zatem każda nawet niewielka podwyżka jest istotna. Nie-
stety, naszym radnym to za mało. Przecież na poprzedniej sesji uchwalili 
kosmiczną podwyżkę wójtowi. Im też coś się należy. Dlatego wójt się zre-
wanżował i przedstawił odpowiedni projekt uchwały. Radni go przegłoso-
wali i tak przewodnicząca zamiast 64% kwoty bazowej dostanie 69%, wi-

ceprzewodnicząca zamiast 50% dostanie 55%, przewodniczący komisji 
zamiast 35% dostanie 41%, a zwykły radny zamiast 32% dostanie 38%. 
Podsumowując, przewodnicząca otrzymywała w zeszłym roku 1130,53 zł 
miesięcznie, a od marca dostanie 1234,70, wiceprzewodnicząca dosta-
wała 883,23 zł, a od marca dostanie 984,18 zł, przewodniczący komisji 
otrzymywał 618,26 zł, a od marca otrzyma 733,66 zł, a zwykły radny za-
miast 565,27 zł dostanie 679,98 zł. Są to podwyżki od około 10% do 20%. 
Nie będziemy tej sprawy komentować, ale uważamy, że miesz-
kańcy mają prawo do pełnej informacji. Jedna sprawa nas nie-
pokoi. W uchwale budżetowej na rok 2017 radni uchwali-
li 114 000 zł na wypłaty diet radnych. Na tej samej sesji, kiedy 
radni uchwalali nowe diety dla siebie, dokonywali również zmian  
w budżecie. Trzeba być naprawdę gapą, żeby nie skojarzyć, że zmia-
na wysokości diet wymaga również zmian w budżecie. Według naszych 
wyliczeń po tych podwyżkach obecna kwota jest za mała. Trzeba będzie 
komuś zabrać, żeby dołożyć radnym. Ciekawe komu tym razem?
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OŚWIATA PO REFORMIE
Rada gminy na sesji w dniu 3 lutego przyjęła uchwa-
łę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego. Wynika z niej, że na terenie naszej gminy 
będą cztery ośmioklasowe szkoły podstawowe  
w Butrynach, Klebarku Wielkim, Purdzie i Szczęsnem. 
Obecne gimnazjum w Purdzie od września będzie włą-
czone do szkoły podstawowej w Purdzie. Kierunek zmian 
przyjęty przez radę gminy jest naszym zdaniem słuszny. 
Czegoś jednak zabrakło. Ani Piotr Płoski (PSL), ani radni 
nie zadali sobie pytania, czy wszystkie szkoły są w stanie 
zmieścić dwa dodatkowe oddziały. My wiemy, że będą 
z tym problemy. Rozwiązywanie ich wymaga pieniędzy. 
Tymczasem w uchwale budżetowej na rok 2017 nie ma 
takich zadań. Myślenie, że jakoś to będzie nie świadczy 
o przezorności. Żyjemy w czasach, w których przyzwy-
czailiśmy się do pewnych standardów i nie powinniśmy 
wracać do czasów prowizorki. Może nasze władze się 
obudzą i zaczną o tym myśleć zanim problemy narosną, 
a zdenerwowani rodzice wyrażą swoje niezadowolenie.
I jeszcze jedna refleksja. Przypomnieliśmy sobie, jak  

w poprzedniej kadencji była likwidowana szkoła w Nowej 
Wsi. Wówczas to Piotr Płoski (PSL) i jego radni: Marek 
Orłowski, Grzegorz Nosek, Jolanta Wilga, Jerzy Pykało 
protestowali przeciwko takiej decyzji. Mieszkańcy Nowej 
Wsi byli podburzani do obrony szkoły i mocno wspiera-
ni przez wymienione osoby. Dzisiaj to Piotr Płoski (PSL)  
i jego ekipa sprawują władzę. Jeżeli szczerze wyraża-
li kiedyś swoje oburzenie, to właśnie mieli okazję, żeby 
naprawić „błąd“ poprzedników i przywrócić uchwałą rady 
gminy samorządową szkołę w Nowej Wsi. Dlaczego tego 
nie zrobili? Dlaczego nie zawnioskowała o to inspektor ds. 
Oświaty, Agnieszka Nosek? Dlaczego nic w tej sprawie 
nie zrobiła radna Bożena Ślubowska? Odpowiedź jest ba-
nalnie prosta. Wszyscy oni doskonale wiedzą, że decyzja  
o likwidacji szkoły w Nowej Wsi podjęta przez poprzednie 
władze była racjonalna i nie należy jej zmieniać. To czemu 
wcześniej protestowali? Odpowiedź jest również prosta. 
Chodziło o zbicie kapitału politycznego i tylko o to, a nie  
o żadną tam szkołę w Nowej Wsi. Życie pięknie weryfi-
kuje obłudę.

DRUGI KONIEC KIJA
O tym, jak obecne władze oszczędzają na oświacie, pi-
salismy wielokrotnie. Dzisiaj o tym, że nie zawsze się to 
opłaca. Piotr Płoski (PSL) nie bardzo lubi dyrektorów pla-
cówek oświatowych z wyjatkiem jednej. Powód wydaje 
się oczywisty. Oni wszyscy pamietają stare, dobre dla 
oświaty czasy. Piotr Płoski (PSL) jak kogoś nie lubi, to 
potrafi to wyrazić czynem. Tak więc dołożył dyrektorom 
godzin dydaktycznych. Tym samym zostało ich mniej dla 
pozostałych nauczycieli. Zmniejszył też dodatki motywa-
cyjne. Efekt jest taki, że nie tylko dyrektorzy, ale i nauczy-
ciele zarobili mniej. Piotr Płoski (PSL) nie wziął w swych 
rachubach pod uwagę, że istnieje ustawa Karta Nauczy-

ciela. Przepisy tej ustawy gwarantują nauczycielom uzy-
skanie średniej płacy, wynikającej z corocznie określa-
nej w budżecie państwa kwoty bazowej. Jeśli w danym 
roku nauczyciele nie uzyskają gwarantowanej średniej, 
to należy im to wyrównać na początku nowego roku. Tak 
właśnie się stało w naszej gminie. Nauczyciele dyplomo-
wani zostali oskubani przez wójta na ponad 1200 zł każ-
dy. Mamy ich w gminie około 50-ciu. Taka sytuacja nie 
zdarza się w innych samorządach. Gmina musiała za-
tem wypłacić w lutym kwotę 64 073,69 zł. Efekt jest taki, 
że Piotr Płoski (PSL) jest odbierany jako nieprzychylny 
oświacie, a z oszczędności wyszły nici.

ZAPOMINALSCY RADNI
W   listopadowo-grudniowym  wydaniu Echa Purdy pisa-
liśmy o tym, jak to Piotr Płoski (PSL) wbrew prawu zawarł 
umowy cywilno-prawne z radnymi: Jerzym Pykało i Mariolą 
Poko. Okazuje się, że to nie koniec sprawy. Wymienieni radni  
w swoich oświadczeniach majątkowych za rok 2015 nie wy-
kazali dochodów z tytułu wyżej wymienionych umów o dzieło. 
Każdy radny ma obowiązek składania oświadczenia mająt-
kowego do końca kwietnia za rok poprzedni. Nasi radni to zro-
bili. Dziwne, że zapomnieli wykazać dochody, które uzyskali 
z naruszeniem prawa. Czy świadomie zataili te informacje, 
to już musi wyjaśnić prokuratura. Zgodnie z art. 241 ustawy  
o samorządzie gminnym podanie nieprawdy lub zataje-
nie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpo-
wiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
Dziwne, że Piotr Płoski(PSL), który w tym przypadku ma 
najwięcej za uszami, zwlekał z opublikowaniem oświad-
czeń majątkowych radnych. Dopiero po naszym pona-
gleniu w listopadowo-grudniowym numerze Echa Pur-
dy oświadczenia zostały opublikowane. Wygląda to tak, 
jakby ktoś chciał ukryć przed opinią publiczną, że wójt 
wbrew prawu zawarł umowy z radnymi: Mariolą Poko  
i Jerzym Pykało.
Jeszcze ciekawsze jest to, że rada gminy nie widzi nic 

złego w tym, że wójt nie opublikował oświadczeń mająt-
kowych radnych. W tej sprawie wpłynęła do rady gminy 
skarga na wójta, którą nasi najmądrzejsi radni uznali za 
bezzasadną. Radni stwierdzili, że przepisy nie mówią,  
w jakim terminie powinny być opublikowane oświadcze-
nia. Nie rozumieją, że przepisy nigdy wszystkiego nie mó-
wią. Brak podanego terminu oznacza, że należy dokonać 
publikacji niezwłocznie. Oświadczenia majątkowe zgodnie  
z przepisami są jawne. Trudno je za takie uznać, jeśli ich wójt 
nie opublikuje. Logika naszych radnych jest zaiste nieprze-
nikniona. Przypomnijmy, że Mariola Poko dostała pieniądze 
dwukrotnie za przygotowanie utworu muzycznego. Jerzy 
Pykało dostał pieniądze za opiekę medyczną podczas im-
prezy sportowej w Klewkach. Wystąpiliśmy z zapytaniem 
do Urzędu Gminy, na czym polegało przygotowanie utworu 
muzycznego przez Mariolę Poko i czy Jerzy Pykało ma od-
powiednie uprawnienia medyczne? Niestety, oczekiwanie na 
jakąkolwiek odpowiedź z Urzędu Gminy w Purdzie wymaga 
niezwykłej cierpliwości. Chcielibyśmy naszych czytelników 
informować w sposób wyczerpujący i jak najszybciej. To jest 
bardzo trudne, bo Urząd Gminy pod złym kierownictwem 
Piotra Płoskiego (PSL) rzuca nam kłody pod nogi tam, gdzie 
tylko może.
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KRÓTKO Z POWIATU
Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 9 lutego  2017 r. doszło do zmiany na stanowi-
sku przewodniczącego rady. Nowym przewodniczącym został radny z naszej gminy, 
Jerzy Laskowski (na zdjęciu), były wójt naszej gminy w latach 2006 – 2014. Za jego 
kandydaturą oddało swoje głosy w głosowaniu tajnym 22 radnych powiatowych, 
przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. Jerzemu Laskowskiemu 
gratulujemy i po cichu liczymy, że na tej zmianie zyska również nasza gmina. Dodaj-
my, że doszło również do zmiany na stanowisku wicestarosty. Nowym wicestarostą 
został radny Andrzej Abako z Dobrego Miasta.

Ludzie listy piszą………
Szanowna Redakcjo!
Ostatnio na stronie Urzędu Gminy w Purdzie pojawiła się informacja, jak to nasz „kochany” Wójt dba o interesy dro-
gowe mieszkańców. Od wielu lat mieszkam w Klebarku Wielkim. Na co dzień pracuję jako przedstawiciel handlowy  
i często jeżdżę 16-tką. Chcąc omijać Olsztyn, do domu wracałam przez Klebark Mały. Droga, jaka tam była każdy wie. 
Dało się jeździć. Nawet latem została naprawiona tzw. obwodnica. Szkoda, że tylko na kilka tygodni, bo potem pojawiły 
się dziury większe niż przed naprawą. Od znajomych wiem, że wykonawca uprzedzał Wójta, że tak będzie, ale niestety 
nikt nie słuchał jego uwag. Teraz mamy zamkniętą drogę przez Klebark Mały. Dlaczego dbający o interesy mieszkań-
ców wójt nie pomyślał o przygotowaniu drogi zastępczej? Jest taki skrót od 16-tki do Klebarka Wielkiego. Zimą kilka 
razy nim jechałam. Leżący w koleinach śnieg pozwalał przejechać. Idzie jednak wiosna i nie da się tam już jeździć, chy-
ba że ciężarówką. Samochód osobowy zawiesi się na tych wysokich koleinach. Trzeba będzie znowu wrócić do jazdy 
przez zatłoczony Olsztyn. Z tego co wiem, tą drogą jeździ wiele osób. Czy wójt nie mógł postawić wykonawcy obwod-
nicy warunku, żeby przed zamknięciem drogi przez Klebark Mały przygotował do przejazdu drogę od strony Wójtowa?

U nas, w Klebarku….
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy ….” – te piękne słowa „Roty” rozbrzmiewają każdego roku, 
w rocznicę odzyskania niepodległości w Klebarku Wielkim. Od 1772r., kiedy to Warmia znalazła się w granicach za-
boru pruskiego, do 1945, gdy powróciła do Polski, tych ziem nie udało się zgermanizować. To stąd pochodziło wiele 
wybitnych postaci, bojowników o język polski. A teraz taką próbę podjęła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Klebarku Wielkim. Na jednym z zebrań wychowawczyni poinformowała rodziców, a wcześniej Pani Dyrektor Radę 
Rodziców naszej szkoły, że od nowego roku planuje się w szkole naukę drugiego języka obcego. Otrzymaliśmy więc 
wydrukowane już wcześniej podania, w których prosimy o wprowadzenie w szkole języka niemieckiego. Ponieważ 
mieszkamy na terenach, gdzie występuje mniejszość niemiecka, możemy uzyskać na to pieniądze. I, jak większość 
rodziców, ucieszyłam się, bo czyż to nie jest doskonały pomysł? Język obcy i to za darmo? Zaczęłam jednak trochę 
czytać i poszukiwać informacji. Szkoda, że Pani Dyrektor i Nauczyciele nie poinformowali mnie i innych rodziców, że 
składając to podanie zadeklarowałam swoją przynależność do narodu niemieckiego. Moi dziadkowie walczyli o Polskę, 
uczestniczyli w II wojnie światowej, byli w AK, a ja stałam się Niemcem. Dlaczego nikt nie powiedział mi i innym rodzi-
com, że moje dziecko będzie uczyło się nie tylko języka niemieckiego, ale również historii i kultury swojego narodu. 
Przeglądając różne strony o nauce języka mniejszości znalazłam takie wyjaśnienia: Głównymi celami nauczania języka 
niemieckiego, jako języka mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, 
podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju 
ojczystego oraz Zgodnie z rozporządzeniem na realizację zajęć własnej historii i kultury przeznacza się w szkolnym 
planie nauczania minimum 30 godzin. Zajęcia takie zostają zaliczone do dodatkowych zajęć edukacyjnych. Szkoła 
może prowadzić także nauczanie geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się dana mniejszość 
narodowa, w wymiarze po 15 godzin. Moim i mojego dziecka krajem ojczystym jest Polska. Czuję się oszukana. Nie 
miałabym pretensji i żalu, gdybym usłyszała, że moje dziecko będzie musiało poznać przeszłość Niemiec. Pewnie wte-
dy zastanowiłabym się, czy podpisać to podanie. Ostatnio przeczytałam, że takie próby podjęto też w innych szkołach 
naszego województwa i tam również rodzice czują się oszukani.
(http://olsztyn.onet.pl/wynaradawianie-za-pieniadze-polakow-szkoly-mialy-namawiac-do-podpisywania-oswiadczen/fxm0pvg).


