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KOSZTY ADMINISTRACJI
ZJADAJĄ INWESTYCJE
Są już dostępne dane na temat realizacji budżetu gminy  
w roku 2017. Można więc pokusić się o podsumowanie trzech 
lat rządów obecnego wójta. W latach 2015-2017 gmina wyda-
wała na inwestycje średnio 3,7 miliona złotych rocznie. Czy to 
dużo, czy mało? To zależy, jak na to spojrzeć. Jeśli uwzględ-
nimy inflację, jest to mniej niż w poprzednich latach, więc po-

stępu nie ma. W porównaniu z innymi gminami wypadamy 
blado. Dla przykładu gmina Dywity inwestowała w tym czasie  
12,0 mln zł rocznie, Barczewo 8,2 mln zł, Stawiguda 7,3 mln 
zł. Do tych gmin nam daleko. Rządzący w tej kadencji, nieza-
leżnie od gminy, mają farta, bo ich rządy przypadły na czasy 
koniunktury gospodarczej. Taka okolicznośc powoduje, że do-
chody każdej gminy rosną i to niezależnie od poczynań wójta. 
Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że ludzie mają pra-
cę, zarabiają więcej, przedsiębiorstwa lepiej prosperują, osią-
gając większe zyski. W takich warunkach ludzie chętniej płacą 
podatki i wszelkiego rodzaju inne zobowiazania w stosunku do 
gminy: opłaty za wodę, ścieki, śmieci, czynsze itd. Nakłada się 
na to efekt programu 500+. Dodatkowe dochody rodzin zwięk-
szyły ich wypłacalność i pośrednio poprawiły dochody gminy. 
Dla rządzących gminami taka sytuacja to raj. Niektóre gminy 
potrafą ją wykorzystać. Przykłady Dywit, Barczewa czy Sta-
wigudy pokazują to najlepiej. Dlaczego nasza gmina drepcze  
w miejscu? Dlaczego obecny wójt nie potrafi wykorzystać 
dobrej koniunktury? Niewielką ilość inwestycji można by zro-

zumieć, gdyby gmina zmniejszała zadłużenie. Strategia ob-
niżania długu, aby przygotować się na czas gorszej sytuacji 
gospodarczej, świadczyłaby o mądrości władz. Niestety nic 
takiego się nie dzieje. Zadłużenie rośnie i na koniec 2017 roku 
osiągnęło aż 11 395 565 zł. To rekord w historii naszej gmi-
ny. To gdzie podziały się nasze pieniądze? Odpowiedź jest 
niestety smutna. Ekipa Płoskiego trwoni pieniądze na rozrost 
administracji. Ekipa Laskowskiego (poprzedniego wójta) wy-
dała na administrację gminną1  w 2014 roku 3 887 630,05 zł,  

a ekipa Płoskiego w 2017 roku aż  5 455 442,31 zł. To oznacza 
wzrost wydatków na administrację o 1 567 810,26. Gdybyśmy 
te pieniądze przeznaczyli na inwestycje i potrafili do nich po-
zyskać pieniądze z różnych programów, byłoby dwa razy tyle 
inwestycji w gminie. A to tylko jeden przykład marnotrawienia 
naszych pieniędzy. Chyba już czas na dobrego gospodarza, 
który pogoni gminnych misiewiczów. Ile oni kosztują, pokazują 
przedstawione przez nas liczby.
..................................................................................................
1Urząd Gminy i Zespół Ekonomiczno-Administarcyjny Szkół

Gdy zgaśnie słoneczko i nastanie mrok,
Wszyscy jego piewcy odzyskają wzrok.

WOJEWODA - RADA GMINY W PURDZIE
3 : 0

Wojewoda Warminsko - Mazurski uchylił w trybie nadzoru 
trzy uchwały rady gminy w Purdzie. Wszystkie dotyczą spraw 
oświatowych. Pierwsza, to uchwała o funduszu zdrowotnym, 
druga, w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie 
nauczycieli, a trzecia zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Wojewoda ma prawo do uchylenia uchwały tylko w przypad-
ku błędów prawnych lub formalnych przy ich procedowaniu. 
To, że musiał ze swoich uprawnień skorzystać, pokazuje nie-
stety niską jakość pracy rady gminy i wójta, który przygoto-
wuje odpowiednie projekty uchwał. Oczywiście nie robi tego 
osobiście. Ma do tego duży sztab ludzi, o czym pisaliśmy  
 w poprzednim artykule. Jakich ludzi sobie dobrał do współ-
pracy, takich ma. Widać nie ma dobrej ręki. Nie pierwszy raz 
mamy powody do satysfakcji, że mieliśmy rację. Ile to razy 
krytykowaliśmy „płoski“ dobór kadr. Podstawą powinny być 



kompetencje, a nie lojalność w stosunku do pryncypała. Po 
tym jak wojewoda uchylił uchwały, w kimś w Urzędzie Gminy 
coś się zagotowało. Zastępca wójta, Mirosław Wierzchowski, 
wysłał pismo do wszystkich szkół, w którym to winą za całą 
sytuację próbuje obarczyć prezes Zarządu Gminnego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Lidię Szych. Cóż za chytry i podły 
jednocześnie plan. Wierzchowski lub jego szef, wymyślili, że 
odwrócą kota ogonem i zrzucą z siebie winę za niekompeten-
cję władz. To Pani sprawiła, że od listopada 2017 roku nauczy-
ciele nie mogą korzystać z tych funduszy – grzmi Mirosław 
Wierzchowski. Wierzchowski nie rozumie, że żaden prezes, 
żadnego związku zawodowego nie jest w stanie uchylić prawi-
dłowo podjętej uchwały. Niestety, człowiek z takimi kompeten-

cjami i rozumieniem spraw jest w naszej gminie zastępcą wój-
ta. W dodatku nawet sam nie umiał takiego pisma „spłodzić“. 
Pismo przygotował mu pomoc administracyjna, Marek Orłow-
ski. Zastosowane w piśmie metody kłócą się z ideą samorządu 
lokalnego, z zasadami demokracji i zwykłej uczciwości. Wy-
gląda na to, że rządzą nami ludzie, którzy tego nie rozumieją. 
Wierzchowskiego informujemy, że jak ktoś zrobił błąd, to moż-
na mu wybaczyć, jeśli się przyzna do winy i przeprosi. Trwanie 
w błędzie jest głupotą. Zrzucanie winy na innych jest ohydne 
i obnaża metody działania obecnej władzy. Żeby każdy mógł 
sobie wyrobić zdanie w tej sprawie poniżej publikujemy pismo 
Wierzchowskiego i odpowiedź Lidii Szych.



Funkcja pani Szych - Prezes Oddziału ZNP w Purdzie

W związku z otrzymaniem w dniu 11 maja 2018r. pisma – sygnatura OZO.4481.6.2018 zarzucającego Prezesowi Oddziału ZNP  
w Purdzie nieścisłości i nielegalność podejmowanych działań……….. powinnam odnieść się do wszystkich przedstawionych przez 
sporządzającego pismo pracownika Urzędu Gminy w Purdzie – Marka Orłowskiego (jak mniemam wyraziciela poglądów Wójta 
Gminy) zarzutów:

1. Brak upoważnienia do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących konsultacji społecznych
Pana pracownik myli się w tym zakresie. 10 listopada 2017r. w obecności Kol. J….. P…….. – Przewodniczącej Sekcji Emerytów  
i Rencistów naszego Oddziału wręczyłam Panu Orłowskiemu, wówczas pełniącemu funkcję Asystenta Wójta stosowne upoważnie-
nie podpisane przez Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbyło się to podczas spotkania, na 
które Pan mnie zaprosił, potwierdził 3 listopada, ale po przemyśleniu postanowił odwołać. Niestety Asystent Marek Orłowski uczynił 
to zbyt późno, ponieważ  pismo o odwołaniu spotkania, datowane na 8 listopada 2017r., dotarło do mnie po terminie i wspólnie  
z członkiem Zarządu Oddziału na nie przyjechałam. Ufam, że Pański pracownik po prostu zapomniał o istnieniu tego dokumentu. Nie 
podejrzewam bowiem, że mógł go zgubić lub zniszczyć. ……………

2. Brak znajomości projektu Uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Purda.
Jestem zdziwiona, że macie Państwo do mnie pretensje o brak uwag do … uchwały. Wbrew temu, co twierdzi Pana pracownik do-
kładnie zapoznałam się z jej projektem i porównałam projekt obecny z przedstawionym do zaopiniowania w listopadzie 2017 roku. 
Nie rozumiem również pytania, które znalazło się w piśmie: „Wtedy była niedobra a teraz jest dobra?”.
Do projektu uchwały z listopada 2017r. Zarząd Oddziału ZNP w Purdzie wniósł kilka uwag:
• W tytule uchwały sformułowanie placówki oświatowe zmienić na przedszkola – w nowej wersji projektu jest taki zapis, jaki chcie-

liśmy.
• Dodać zapis: zakup czasopism i publikacji książkowych wynikających z potrzeb edukacyjnych – w pierwszej wersji projektu uchwa-

ły nie załączyliście państwo planu finansowego szkół i przedszkoli, z którego wynikałoby, na co dyrektorzy przeznaczają pieniądze 
przewidziane na doskonalenie. W poprawionej uchwale plan jest. Zawiera on punkt „przygotowanie materiałów szkoleniowych”. 
Przed wydaniem opinii skontaktowałam się z dyrektorami 3 szkół i 1 przedszkola, którzy stwierdzili, że właśnie z tych funduszy zaku-
pują nauczycielom czasopisma  i książki metodyczne. Nie było więc potrzeby wracać do tego punktu.
• Zarzuciliśmy, iż nie …………. uzgodniliście zaproponowanej kwoty dofinansowania z dyrektorami.

- 8 stycznia 2018r. do dyrektorów szkół i przedszkoli został wysłany przez Panią Agnieszkę Nosek email z prośbą o przedstawienie 
do następnego dnia propozycji wysokości dofinansowania i specjalności, jakie mają być dofinansowane. Uważamy więc, że w dość 
nietypowy sposób dokonaliście Państwo uzgodnienia z dyrektorami ……………………
- Pan Marek Orłowski zarzucił mi, że nie rozpoznałam po przeczytaniu, że jest to dokładnie ta sama uchwała, którą zanegowałam  
i sprawiłam, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski uznał za nieważną. Niestety, tworząc swoje zarzuty, nie sprawdził, że w § 5 uchwały 
jest duża zmiana. W pierwszej wersji kwota dofinansowania to 800 zł, a w wersji poprawionej 1500,00. Sądzę, że wyższa kwota wy-
nika z uzgodnień z dyrektorami. Szkoda, że piszący zarzuty i podpisujący pismo nie zapoznali się ze wszystkimi dokumentami w tej 
sprawie.  Cieszę się jednak, że w wyniku naszej interwencji nauczyciele otrzymają wyższą kwotę dofinansowania do swoich studiów.
- W dniu 9 marca 2018r. zwróciłam się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  o  stwierdzenie nieważności Uchwały XXXVII/280/2018 
z powodu niezachowania przez Wójta Gminy Purda procedur a nie z powodu treści uchwały. Sądzę, że nie znacie Państwo procedur 
związanych z podejmowaniem uchwał. Nie jest to bowiem jedyna unieważniona przez Wojewodę uchwała dotycząca oświaty. Pro-
pozycje dwóch przysłaliście nam do konsultacji, ale nie odnieśliście się do uwag przedstawionych przez nasz Związek i przez „Soli-
darność” Ze zdziwieniem przyjęłam też fakt podjęcia przez Radę Gminy Purda uchwały o zmianie pensum nauczycieli pedagogów, 
psychologów, logopedów i terapeutów, której nie dostaliśmy do zaopiniowania. Pozwolę więc sobie zadać pytanie, tak jak sporządza-
jący Państwa pismo Marek Orłowski – czy to tylko brak wiedzy, przeoczenie, czy lekceważenie Związku Nauczycielstwa Polskiego?

3. Pan Marek Orłowski zarzuca mi, że przeze mnie od listopada do dnia dzisiejszego nauczyciele nie mogą korzystać z  funduszy na 
doskonalenie zawodowe. Dlaczego od listopada? Przecież uchwała jest podejmowana na rok budżetowy nie szkolny. W listopadzie 
i grudniu korzystali z funduszy na rok 2017. A od stycznia też korzystają. Brak uchwały nie przeszkadza dyrektorom w wydawaniu 
środków na doskonalenie. Widać to dokładnie w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy, które się znajduje na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Purdzie. ……………………Proszę więc nie rzucać fałszywych oszczerstw wobec mojej osoby.

4. …………………………………

5.  ....................... Nie wypada mi, bym  wypowiadała się za moje Koleżanki i Kolegów. 

                                                                                                                                                   Klebark Wielki, dn. 22.05.2018r.

                                                                  Piotr Płoski
                                                                Wójt Gminy Purda

         ZO ZNP 076/24/2018

Pełna wersja pisma dostępna jest na stronie www.purdawielka.pl
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LUDZIE LISTY PISZĄ
Droga Redakcjo,
Swego czasu nasza gmina pozyskała środki unijne na rewaloryzację parku w Patrykach w kwocie 700 000 zł przy wkładzie 
własnym ponad 160 000 zł. Zaskakująco ogromna to kwota jak na hektarowy park, tym bardziej, że projekt nie obejmował 
odbudowy zrujnowanego dworku, więc dotyczy tylko prac ziemnych i pielęgnacji drzew. Są to typowe prace pozwalające 
ukryć koszty. Mamy już za sobą pierwszy przetarg i wyłonionego wykonawcę, a nawet podobno praca jest już wykonana. 
Piszę podobno, bo pracy tej specjalnie nie widać, może dlatego, że dotyczyła wycięcia 14 m 2 krzaków i ok. 20 drzewek oraz 
przetrzebienia  samosiewów, czyli 2 dni pracy dla góra 4 ludzi. Wycinkę wyliczono na ponad 52 000 zł  i została wykonana 
za 50 760 brutto. Po takim geście Wójta  zaczynam mieć wątpliwości, czy 860 000 zł wystarczy na ten park i co w sytuacji, 
jak finanse się skończą, a park wciąż nie będzie zrewaloryzowany zgodnie z projektem.  Czy wtedy nie trzeba będzie tych 
pieniędzy zwrócić? Oczywiście właściciel firmy, która przeprowadziła wycinkę, to wieloletni znajomy Wójta, zdradził ich fa-
cebook. Smuci mnie fakt, że za błędy reprezentantów Gminy Purda płacić będą musieli wszyscy mieszkańcy w tym również  
i ja z rodziną. 

Jak przekupić wyborców w parę dni? 
No cóż okazuje się, że nie tak trudno... Wystarczy wziąć na początku roku kilkanaście MILIONÓW obligacji, co za tym idzie 
zadłużyć naszą gminę (ale kto by się tym przejmował- ci najważniejsi czyli WÓJT i PRZEWODNICZĄCA w gminie Purda nie 
zamieszkują, więc spłacać długu nie będą!!!), wylać asfalt w jednej z największych miejscowości, która ma wszystko- AS-
FALT, KANALIZACJĘ, WODOCIĄG, MPK, PKP, CHODNIKI itd., zerwać korę asfaltową, o której wiele miejscowości może 
tylko pomarzyć...Być może był to prezent na Dzień Matki i zbliżający się Dzień Ojca? Kto to wie? Nie nam sądzić. Aczkolwiek 
mamusia i tatuś na pewno są zadowoleni. Co na to pozostali mieszkańcy naszej gminy? Pewnie śnią po nocach o chociażby 
paru wywrotkach GRUZU gdyż, na co dzień toną w błocie przy najmniejszych opadach...jednak, muszą cieszyć się parkiem 
za jakby nie patrzył prawie MILION złotych. Nie pozostaje nam nic innego jak dziękować Bogu, że póki co, panuje susza, 
dzięki której jesteśmy w stanie opuścić nasze zakurzone posesje po dziurawych i trudno przejezdnych drogach.
ZAKURZENI, OBDARCI, WK*******- ALE ZAWSZE Z DUMNIE PODNIESIONĄ GŁOWĄ!!! TO MY- MIESZKAŃCY GMINY 
PURDA. 
                                                                                                                                                                                 

        J.S.

DZIECI DO KONTENERÓW
RADNA ŚLUBOWSKA DO NOWEJ ŚWIETLICY
O kompetencjach ludzi zajmujących się oświatą pisaliśmy 
już wyżej, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że ci ludzie 
nie potrafią przewidywać prostych zdarzeń. Jeżeli w ja-
kiejś szkole jest sześć pomieszczeń lekcyjnych, to dziecko  
z pierwszej klasy policzy, że dla ośmiu oddziałów to o dwa 
za mało. To co jest proste dla dziecka z pierwszej klasy, 
przerosło wójta i jego ekipę. O tym, że w Polsce będzie 
reforma oświaty, wiadomo było, jak tylko PiS doszedł do 
władzy. Do Płoskiego i jego ekipy jakoś to nie mogło do-
trzeć. W końcu, rodzice dzieci szkoły w Butrynach na ze-
braniu 18 kwietnia zadali proste pytanie: gdzie od września 
2018 roku będą się uczyły nasze dzieci? No i usłyszeli od-
powiedź: jest za mało czasu, żeby wprowadzić docelowe 
rozwiązanie problemu. To rozwiązanie, co sugerowali sami 
rodzice, ma polegać na dobudowaniu do szkoły sali gmi-
nastycznej. To pozwoli na podział obecnej zastępczej sali 
gminastycznej na dwie klasy. 
Ciekawi jesteśmy, ilu rodziców uwierzyło wójtowi, który 
już tylu umów nie dotrzymał. Przypomnijmy tylko niektóre: 
budowa kanalizacji w Klebarku Wielkim, budowa remizy  
w Purdzie, budowa hali widowiskowo-sportowej w Klebar-
ku, budowa świetlicy w Zgniłosze. Można by wymieniać da-
lej, tylko po co? W roku wyborczym wójt oczywiście obieca 
wszystko, również salę gimnastyczną w Butrynach, a jak 
wygra wybory, to pojawią się nowe okoliczności i z budowy 
sali wyjdą nici. Kto jednak chce, niech wierzy temu człowie-
kowi, któremu nawet sąd udowodnił składanie fałszywych 
zeznań. Znamy dorosłych, którzy wierzą w krasnoludki. 

Ciekawe, ilu takich jest w naszej gminie? 
A gdzie mają się uczyć dzieci od września tego roku? Jedy-
ne, co można zrobić doraźnie, to postawić kontenery albo 
wprowadzić dwuzmianowość w nauczaniu. Trzeba jesz-
cze zadać pytanie, gdzie byli radni z butryńskiego okrę-
gu szkolnego, kiedy wprowadzano reformę szkolnictwa? 
Dlaczego żaden z nich nie zainteresował się problemami 
mieszkańców? Otóż dlatego, że rzeczywiste problemy 
mieszkańców są dla radnych odległe i nieznane. Oni w tym 
czasie realizowali własne „wizje“. Dla radnej Ślubowskiej 
najważniejsza w tej kadencji okazała się nowa świetlica 
w Przykopie. Na terenie naszej gminy jest sześć świetlic 
wiejskich i pomieszczenie o niewiadomym przeznaczeniu 
w Patrykach. Jeśli spojrzymy na mapę gminy i potrzeby 
mieszkańców, to są miejscowości, które bardziej potrzebu-
ją świetlicy niż Przykop. Tak naprawdę, to mamy wątpli-
wości, czy w tej małej miejscowości świetlica jest w ogóle 
potrzebna. Przykop leży między Butrynami i Nową Wsią. 
W każdej z tych miejscowości są świetlice i nie ma prze-
szkód, żeby mieszkańcy Przykopu z tych świetlic korzysta-
li.  Z tego, co wiemy, uczestniczą w różnych wydarzeniach 
zarówno w jednej, jak i drugiej świetlicy. To po co świetli-
ca w Przykopie? Bo taka była obietnica wyborcza radnej 
Ślubowskiej. Nieważne, że jest to nieracjonalne, ważne 
że radna Ślubowska dotrzyma obietnicy i będzie miała się 
gdzie spotykać z koleżankami. My tylko przypominamy, że 
utrzymanie każdej świetlicy kosztuje kilka tysięcy złotych 
rocznie.


