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Pani 
        Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
                                                                                                        Burmistrz Łomianek  
    
 
 
 

INTERPELACJA/ ZAPYTANIE 
 

 

Dotyczy: Okoliczności związanych ze zwolnieniem ze stanowiska Pana Witolda Gawdy – 
Zastępcy Burmistrza Łomianek do spraw społecznych. 

  W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam zapytanie 
w następującej sprawie. 

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami publikowania na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych, oraz w lokalnych mediach wielu informacji dot. okoliczności 
zwolnienia ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Pana Witolda Gawdę. Z oficjalnego 
oświadczenia opublikowanego 16 lutego br. możemy domniemać, iż była Pani namawiana do 
łamania prawa. Na portalach społecznościowych natomiast możemy znaleźć informacje 
jakoby były już Zastępca Burmistrza przez okres 3 lat cyt. „…szpiegował…załatwiał własne 
sprawy dla koleżeństwa, a na koniec zadziałał niezgodnie z prawem i etyką…”. Możemy także 
przeczytać o zarzutach niezasadnie płaconych nadgodzin, zaległościach w terminowej 
realizacji zadań (w tym rozliczania dotacji) oraz wykorzystywania obiektów gminnych do celów 
komercyjnych bez wnoszenia opłat do kasy Gminy.  

Wszystkie te zarzuty wskazują na działanie na szkodę Gminy oraz stanowią źródła 
zachowań o charakterze korupcyjnym. W związku z powyższym składam następujące 
zapytania:  
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1. Czy posiada Pani wiedzę o łamaniu/naginaniu prawa przez Pana Witolda Gawdę w 
okresie swojej pracy w Urzędzie Miasta ? Jeśli tak, to jakich nadużyć i kiedy dopuścił 
się Pan Witold Gawda oraz od jakiego czasu posiada Pani informację o nadużyciach ? 

2. Czy poinformowała Pani o tych nadużyciach lub domniemaniu łamania prawa przez 
Pana Witolda Gawdę odpowiednie organy ścigania ? Jeśli tak, to kiedy i jakie ?  

3. Czy w okresie sprawowania przez Panią urzędu Burmistrza ktokolwiek chciał na Pani 
wymusić działania niezgodne z prawem ? Jeśli tak, to kto i kiedy oraz czy 
poinformowała Pani o tym odpowiednie organy ścigania ?  

4. Czy w okresie swojej pracy w Urzędzie Miasta Pan Witold Gawda otrzymywał dodatki 
do pensji oraz nagrody finansowe lub rzeczowe ? Jeśli tak w jakiej wysokości i kiedy ? 
 
 

Z wyrazami szacunku 

                             Tomasz Dąbrowski 

 


