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W poniedziałek (2.09) na sesji Rady Gminy samorządowcy podejmowali uchwałę w sprawie
"pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy". Jak się
okazuje, pismo do Istebnej skierowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

źródło: UG Istebna

13 maja Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało anonimowe pismo dotyczące konkursu, który został ogłoszony
trzy dni wcześniej i dotyczył wolnego stanowiska pracowniczego w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa w Urzędzie
Gminy Istebna. - Dziś udając się do Gminy Istebna w sprawie złożenia papierów na ogłoszenie zamieszczone
na stronie BIP (dotyczące konkursu - dop. red.) [...] usłyszałem, że osoba pracuje już w tym referacie i nie ma
sensu, abym składał tam papiery, gdyż i tak się nie dostanę, bo na to miejsce jest pan po studiach
geodezyjnych. Dobrze wiedziałem, o kogo chodzi, gdyż osoba ta organizowała obecnej pani wójt kampanię
wyborczą i szeroko namawiała, aby na nią głosowano, a swoim kolegom chwalił się, że ma obiecane
stanowisko w zamian za wygrane wybory pani Wójt - czytamy w dokumencie. Autor pisma dodaje, że osoba
rzekomo już zatrudniona nie ukończyła wymaganych studiów geodezyjnych, a kierunek bezpieczeństwo
wewnętrzne. Z treścią całego dokumentu można zapoznać się tutaj - link.
17 czerwca Łucja Michałek skierowała do CBA pismo z odpowiedzią na skargę (cały tekst można pobrać tutaj - link). Wójt gminy wnosi o pełne wyjaśnienie tej sprawy, w tym o ujawnienie danych zgłaszającego i
skonfrontowanie osób, które uczestniczyły, zdaniem zgłaszającego, w opisywanej przez niego sytuacji.
Jeżeli zaś pismo było anonimem, wójt wnosi o dobór przez Centralne Biuro Antykorupcyjne takich metod
weryfikacji anonimowych zgłoszeń, które uniemożliwiałyby obniżanie poziomu zaufania do instytucji
publicznych.

W piśmie podane są również dane osobowe pracowników Urzędu Gminy, którzy uczestniczyli w opisywanej sytuacji
oraz pewna sugestia. - Wójt gminy wnosi o szerszą analizę polityki zatrudnieniowej, obejmującą np. dziesięć
ostatnich lat. To mogłoby pokazać dobre i być może złe praktyki, które chciałabym skutecznie eliminować.
Bardzo zależy mi na tym, aby potencjalni kandydaci na stanowiska urzędnicze byli przekonani, że mogą
uczestniczyć w uczciwym postępowaniu konkursowym - dodaje Łucja Michałek.
Z treścią pisma skierowanego przez CBA, radni zapoznali się także podczas czerwcowej sesji Rady Gminy, a 6 sierpnia
Komisja Skarg Wniosków i Petycji je zaopiniowała. Z kolei w poniedziałek (2.09) oficjalnie podjęto uchwałę o uznaniu
jej za bezzasadną, z uwagi na anonimowy charakter skargi.
Jak udało się nam dowiedzieć od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, instytucja nie planuje obecnie
przeprowadzenia dochodzenia. - Z naszej strony sprawa jest zamknięta. Przesłaliśmy pismo właściwemu
organowi, ponieważ to nie jest nasza właściwość - informuje nas pracownik CBA.
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