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Nie ten jest zły kto zło opisuje, lecz ten kto je czyni. George Forester

TEMU PANU JUŻ DZIĘKUJEMY
SZANOWNI MIESZKAŃCY,
przedstawiamy najważniejsze powody, dla których należy wybrać nowego wójta. Nasze zarzuty popieramy przykładami, żeby udowodnić, że nie są one zmyślone. Moglibyśmy podawać znacznie więcej przykładów patologii,
jaka zapanowała w naszej gminie pod rządami Piotra Płoskiego, ale te, które podajemy, wystarczająco ilustrują
wszystkie negatywne zjawiska. To jest nasza gmina. Odbierzmy ją człowiekowi, który szkodzi naszej wspólnocie.

1. Płoski to pierwszy w historii gminy wójt, który po zaledwie jednej kadencji został milionerem.
Dlaczego nie ujawnia oświadczeń majątkowych?

2. Płoski rozwinął układ rodzinno - kolesiowski.

Przykłady:
a) Płoski zatrudnił aż trzech asystentów (kolesi), żaden inny wójt gminy wiejskiej tego nie zrobił.
b) Układ rodzinny Nosków: radny - Grzegorz Nosek, inspektor do spraw Oświaty- bratowa Agnieszka Nosek,
przesiębiorca dowożący uczniów - brat Mirosław Nosek. Agnieszka Nosek dostała też od wójta funkcję Prze
wodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym celu Płoski zwolnił poprzed
nią przewodniczącą bez podania przyczyny. Zgodnie z Regulaminem takie zwolnienie wymagało uzasadnienia,
w związku z tym Płoski zarządzeniem zmienił regulamin. To jest tworzenie prawa pod osobiste potrzeby.
c) W styczniu 2015 roku Piotr Płoski nakazał kierownikowi GOPS zatrudnić córkę radnego Jerzego Pykało.
d) Rodzina Płoskiego nagle zaczęła dostawać liczne zlecenia z gminy.

3. Odbywają się podejrzane konkursy na różne stanowiska w gminie.

Przykłady:
a) Konkurs na stanowisko sekretarza. Rafał Wilczek jeszcze przed
rozstrzygnięciem konkursu podał w lokalnej prasie, że odchodzi z pracy w Szczytnie i przechodzi do gminy
Purda, skąd wiedział, że wygra konkurs?
b) Konkurs na stanowisko Inspektora ds. Oświaty. Jeszcze przed jego ogłoszeniem wszyscy w środowisku
oświatowym i nie tylko, wiedzieli kto ten konkurs wygra. Po gminie krążył dowcip, że w warunkach konkursu
zapisano inicjały AN i tylko osoba z takimi inicjałami spełnia warunki konkursu.
c) Konkurs na stanowisko szkoły w Klebarku Wielkim wygrała żona komendanta policji w Purdzie. Wcześniej
komendant umorzył bez badania sprawy postępowanie w w sprawie niezgodnego z prawem zatrudnienia przez
Płoskiego Krystyny Sobótki na stanowisku kierownika GOPS. Krystyna Sobótka wcześniej karana za wyłudze
nie pieniędzy od pracowników.

4. Piotr Płoski kłamie.

Przykłady:
a) Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał wyrok stwierdzający, że Piotr Płoski składał fałszywe zeznania.
b) Płoski obiecał po 1000 zł dla każdego pierwszoklasisty w roku szkolnym 2016/2017. Kto je widział?
c) Płoski kłamał w filmie wyborczym w wyborach 2014 roku.

5. Piotr Płoski łamie prawo.

Przykłady:
a) Niezgodne z prawem zatrudnienie Krystyny Sobótki na stanowiskukierownika GOPS. Fakt potwierdzony
przez Prokuraturę Rejonową w Olszynie, która stwierdziła poważne uchybienie w prawie.
b) Płoski zwolnił niezgodnie z prawem sekretarza gminy, Waldemara Czarnotę, gmina musiała zapłacić odszkodowanie z naszych podatków.
c) Płoski zawarł niezgodne z prawem umowy cywilno prawne z radnym Jerzym Pykało i radną Mariolą Poko.
Ciekawe, że Ci radni zataili dochody z tych umów w oświadczeniach majątkowych.
d) Płoski dostał mandat za złamanie prawa budowlanego.
e) Płoski naruszył prawo energetyczne, wydając zarządzenie nr 124/2016, w dodatku zarządzenie wydane
w sierpniu miało działać już od stycznia i mocno uderzało po kieszeni niektórych mieszkańców.
f) Płoski zawarł z przedsiębiorcą umowę zawierającą wadę prawną.

6. Płoski odgrodził się od mieszkańców.

Wójta nie ma. Nie można się z nim spotkać. Zasłania się „zderzakami“. Wójt spotyka się z mieszkańcami tylko
wtedy, kiedy może wręczyć kwiaty, wypić kawkę albo coś innego. Na zebraniach wiejskich trudno go spotkać.
Taki pozorant. Często też nie odpowiada w terminie na pisma. Do dziś nie odpowiedział na pismo mieszkanców
Marcinkowa z lipca w sprawie biogazowni. Na ostatnich dożynkach chroniło wójta (przed kim?) dwóch ochro
niarzy. Kto za nich zapłacił?

7. Płoski rozbudował do niebywałych rozmiarów administrację.
W ciągu trzech lat koszty administracji zwiększyły się o 1 567 810,26 zł.

8. Płoski zadłużył gminę do kosmicznych wielkości.

Na koniec tego roku planowany dług to 21 184 596,56 zł. Oficjalny dług gminy przejmowanej przez Płoskiego
to 10 500 000 zł.

9. Płoski nie dotrzymuje słowa.

Nie można mu w nic wierzyć. Obiecał świetlicę w Zgniłosze, remizę w Purdzie, kanalizację w Klebarku Wielkim, halę widowiskowo - sportową w Klebarku Wielkim, największy park rozrywki w Europie (Purdolandię)
i wiele innych.

10. Płoski nie zamieszkuje na terenie gminy, nie jest z nią związany.

Traktuje ją jedynie jako trampolinę do swojej dalszej kariery.
11. Płoski szykanuje mieszkańców.
W dziwnych okolicznościach niszczeni są wszyscy ludzi, którzy ośmielą się przedstawić publicznie zdanie
niezgodne z myślą Płoskiego. Wielu mieszkańców czuje się zastraszonych.
Przykłady:
a) Komendant Gminny Związku OSP, Andrzej Florczak, stracił dietę komendanta (jedyny taki w wojwództwie),
a jego żona została zwolniona z pracy.
b) Joanna Michalonek została odwołana z funkcji Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez podania przyczyny.
c) Radna Renata Gan została odwołana z funkcji radnej.
d) Radny i jednocześnie sołtys, Dawid Kicki, został pozbawiony funkcji sołtysa.

12. Płoski doprowadził do rozbicia jedności lokalnych społeczeństw.
Tego nigdy wcześniej nie było. Stosu
je zasadę dziel i rządź, która służy tyl ko jemu a nie mieszkańcom. Najbardziej jaskrawy przykład to podział, jaki dokonał się we wsi Zgniłocha.

13. Płoski wydaje kilka tysięcy złotych miesięcznie z naszych publicznych pieniędzy na promowanie własnego wizerunku. Nie ma
promocji gminy i osób z nią związanych.
Drodzy Mieszkańcy, skoro pierwsza
kadencja tego pana tak wyglądała, to
w drugiej może być jeszcze gorzej. Pamiętajcie, głosując w najbliższych wyborach, wybieracie przyszłość dla siebie i swoich dzieci.
Sądzimy, że już najwyższy czas zaproponować temu panu poniższy pojazd.
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