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Do
Rada Gminy sońsk

Petycja w interesie publicznym i prywatnym

W zw!9zku z zaistnieniem ana|oqic jak w przypadku urzędniczki Uzędu Gminy SońsĘ
o:ni-zwornronej z oracv orzez v'volra Gmrnv Sonsr za oos*taoczenie
nlepraw/oy W dolQmencie; zwracam się do Rady Gminy o wszczęcie procedury
zmierzającej do odwołania M.J.S|ubowskiej ze stanowiska Wójta Gminy Sońsk - poprzez
wyrażenie wotum nieufności.

Uzasadnienie
Wójt Gminy sońsĘ M.J,ś|ubowska, w dokumencie zatytułowanym Wniosek o p|zyznanie pomocy/
złożonym W Urzędzie Marszałkowskim W W.Wie dnia 16.03.16, podała, iŻ będzie prowadzić
inwestycję drogowq o Wartości ponad 4 m|n zł. na podstawie dokumentu zaqĄułowanego
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Tymczasem, jak Wynika z tab|ic budowy i informacji pisęmnej
Urzędu Gminy z dnia 5.09.16.(w załqczeniu), inwestycja prowadzona jest na mocy Decyzji Nr
t78/20I6 starosty Ciechanowskiego o zastosowaniu specustawy. Załqczone pismo Urzędu
Marszałkowskiego z dnia 19.09.16. jednoznacznie stwierdza jednaĘ iż wskazana Decyzja starosty,
cytuję - ',nie jest częścię dokumentacji Wniosku o przyznanie pomocy,,.
Niespójność dokumentów, majqcych stanowić Wniosek o pomoc UE w kwocie 2.44o,7Lo zł' oraz
wynikajqca z tego niespójność Umowy zawańej z Marszałkiem Województwa przez M'J.ś|ubowskq
dnia 18'07.16., z fakVcznie orowadzonvmi przez Urzad Gminv działaniami inwestycyjnymi:
Il prowadzi w prosty sposób do utraty przez Gminę Sońsk, dofinansowania UE, które, jak
zapewniono Państwa Radnych na ostatniej sesji dnia 23'09'16', rzekomo nie jest zagrożone| przy
czymi

a) Wójtowa ma wiedzę, iż od połowy wześnia strona Umowy z !B.07 .!6., czy|i Marszałek
Adam Struzik, prowadzi działania wyjaśniajqce i widać sq powody do Ęch działań o których
informuje pismo Dyrektora Departamentu Rolnictwa Uzędu Marszałkowskiego z
19.09.16.(w zał.),

b) pisze o Ęch działaniach Dyrektor Departamentu Ana|iz ARIMR dnia 23.09.16', czy|i nawet
ARiMR ma wiedzę (vide załqcznik) o trwajqcych kontro|ach i pisze to, W tym samym dniu,
kiedy Wójtowa informowała Pa ństwa Radnych na sesji Rady Gminy sońsĘ niezgodnie z
prawdq . o braku zagrożeń d|a dofinansowania inwesĘcji,

c) Marszałek Województwa, miesiqc później osobiście pisze w dniu 26'1o..J'6. (vide załqcznik),
iż weryfikowane jest w da|szym ciqgu WysĘpienie nieprawidłowości przy składaniu Wniosku
przez Gminę Sońsk i sprawa da|ej, tj. od 2 miesięcy, znajduje się W trakcie wyjaśnień;

2l prowadzi W prosty sposób do karnego zab|okowania Gminie Sońsk moż|iwości korzystania z
jakichkolwiek innych funduszy ununych w ramach PROW 2014-2020.

Za dużo drobniejsze, chociaż podobne przewinienie,
- a|e bez żadnych zewnętrznych postępowań, jak w danym przypadku dofinansowania z UĘ kiedy
zewnękzne postępowanie wyjaśniajqce udowadniajq załqczone dokumenty Urzędu
Marszałkowskiego i Warszawskiej centra|i Agencji Restrukfuryzacji i Modernizacji Ro|nictwa,- bez sprowadzenia Wymiernych i rea|nych szkód materia|nych i innych zagrożeń wynikajqrych z
moż|iwego przekroczenia dopuszczaInego poziomu zadłużenia Gminy,
zwykła urzędniczka, znajdujqca się w trudnej sytuacji mateIia|nej i rodzinnej, została przez
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Wójtowq zwolniona dyscyp|inarnie w trybie natychmiastowym.
Powoduje to słuszne i uzasadnione oczekiwanie społeczne, iż funkcjonariusz pub|iczny - Wójt

Gminy SońsĘ powodujqcy o Wie|e poważniejsze zagrożenia i perturbacje przy rea|izacji inwestycji
drogowych i przy ich finansowaniu, zostanie poddana podobnej procedurze i pozbawiona moż|iwości
szkodzenia społeczności loka|nej i prowadzenia działań o wqtpliwej zete|ności. Wqtp|iwa
rzete|nośĘ wynika z faktu podejmowania od 2 miesięcy przez |Jrzqd Marszałkowski w W.wie
nieskutecznych prób rł4{aśnienia problemu, który wyjaśnić można taĘ iż ap|ikujqca o
dofinansowanie UE Gmina SońsĘ reprezentowana przez Wójta Gminy zastzegajqcego sobie na
piśmie prawo do wyłqcznego prowadzenia sprawy, złoĄa świadomie dokumenĘ potwierdzajqce
nieprawdę.
Zupełnie dodatkowo, jako wisienka na niejada|nym torcie, zachodzi oko|iczność oszukania w dniu
23.09.16. Rady Gminy przez Wójta, pfty rozpatryWaniu, zaakceptowanego Wtedy, wniosku Wójta o
zgodę na kredyt W Wysokości 2.4o.7Lo zł.

W trybie art. 4 ust.3 Ustawy o petycjach, Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej
uzędu obsługujqcego Radę Gminy SońsĘ moich danych osobowych.
Zgodnie z u4lmogiem art. 8 ust.1 Ustawy o petycjach, oczekuję niezwłocznego zamieszczenia na
stronie internetowej urzędu obsługujqcego Radę Gminy SońsĘ informacji zawierajĘcej scan petycji'

W zwiqzku z pisemnym wycofaniem się Wójta Gminy Sońsk z ko|ejnej fałszywej informacji
przedstawionej na ostatniej sesji Rady - o zekomym zagrożeniu powstajqrym d|a Uaędu
posługujqcego się, za zgodq zainteresowanego, w debacie pub|icznej danymi osobowymi -
ponawiam prośbę o używanie W tego typu debacie, mojego imienia i nazwiska w pełnym bzmieniu.

Arkadiusz xo'y." W t. |. 5o12L4 775.06.440 Gąsocin. ślubowo 13
Korespondencję W tej sprawie proszę kierować do mnIe fa pomocąśrodkóW komunika.jj elektronicznel zgodnie z art. 39. ustawy f dnia
14 czerwca 1960 'r '  Kodeks postępowania administracylneqo (Dz' U. z 2ooo r. Nr 98, pof. 7d71, z pó'n'żm,),
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