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Czy Burmistrz Blachowni popełniła przestępstwo?
Dodane przez r - 30 czerwca 2015 r. 

W ostatnich dniach zostały opublikowane kolejne fakty dotyczące Burmistrza Blachowni – Sylwii
Szymańskiej. Mamy już potwierdzone, zatajone informacje, które dotychczas nie ujrzały 
światła dziennego.

Ale może po kolei:

styczeń, luty, marzec 2014 r.:
Sylwia Szymańska pobierała zasiłek socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Blachowni. Prawdopodobnie była to łącznie kwota 840 zł wypłacana bezpośrednio w kasie 
banku.

sierpień 2014 r.:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni organizuje konkurs na wolne stanowisko 
urzędnicze – koordynatora projektu pn. Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji 
społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia (umowa na 1/2 etatu na czas określony). Sylwia 
Szymańska jako „wybitna specjalistka od pozyskiwania środków UE” postanawia wystartować w 
tym konkursie.
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wrzesień 2014 r.:
Sylwia Szymańska odnosi spektakularną porażkę. Przegrywa z pozostałymi kandydatami, mimo 
iż podczas kampanii wyborczej (miesiąc później) jest przedstawiana jako wybitna specjalistka od 
UE. Koordynatorem projektu zostaje Krzysztof Mikuszewski, przez co zostaje 
znienawidzony przez Sylwię Szymańską. 
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2014 r. – kampania wyborcza:
Radna Edyta Mandryk wraz z radnym Markiem Kułakowskim wystawiają kandydata na Burmistrza
– Sylwię Szymańską. W licznych opowieściach, na licznych spotkaniach z wyborcami, obecna 
Burmistrz uchodzi za wybitną specjalistkę od pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. 
Obiecuje różne, nierealne rzeczy, czym mami wyborców.

listopad 2014 r.:
Nowym Burmistrzem Blachowni zostaje Sylwia Szymańska. Blachownia ma nowego, wspaniałego 
Burmistrza, który pozyska dla Gminy mnóstwo środków z UE.

luty 2015 r.:
Na Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane jest oświadczenie majątkowe Burmistrza 
Blachowni – Sylwii Szymańskiej. W oświadczeniu tym Burmistrz informuje, że miała 13 500 zł 
własnych oszczędności. NIE MA ŻADNEJ INFORMACJI O POBIERANYM ZASIŁKU Z 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. Burmistrz nie wykazała swojej trudnej 
sytuacji materialnej z początku 2014 roku! Oświadczenie do wglądu TUTAJ. Przypominam, iż 
zgodnie z zapisami oświadczenia, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności – art. 233 § 1 kk.

marzec 2015 r.:
Do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni zostaje skierowane pismo p. Anny 
Modrej dotyczące zbadania zasadności wypłaconych zasiłków pomocy z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Blachowni dla Pani Sylwii Szymańskiej.
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marzec 2015 r.:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Blachowni skierowała to pismo do MOPS w Blachowni.

źródło Tylko Blachownia 
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maj 2015 r.:
Kierowniczka MOPS w Blachowni odpowiedziała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Blachowni, że nie jest adresatem tego pisma i sprawą powinien się zająć odpowiedni organ 
właściwy do prowadzenia ewentualnego postępowania, tj. Wojewoda Śląski. Zwróćcie uwagę, że 
kopia pisma z MOPS zostało również przesłane do Burmistrza Blachowni – Sylwii 
Szymańskiej, jak i do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni – Edyty Mandryk.

źródło Tylko Blachownia 
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maj 2015 r.:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Blachowni skierowała odpowiedź z MOPS oraz pismo p. 
Anny Modrej do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni – Edyty Mandryk. 

źródło Tylko Blachownia 
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czerwiec 2015 r.:
W poniedziałek 1 czerwca kierowniczka MOPS, która skierowała pismo do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni, dowiaduje się, że nie jest już kierownikiem tej 
jednostki.
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czerwiec 2015 r.:
11 czerwca na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Blachowni ukazuje się 
oświadczenie majątkowe Burmistrza Blachowni za 2014 rok oraz korekta do tego oświadczenia.
Z samego oświadczenia wynika, że z funduszu socjalnego Burmistrz otrzymała w 2014 roku 
780 zł. Jako że nie było tego w oświadczeniu na początku kadencji, wnioskuję, że pieniądze z 
funduszu socjalnego Sylwia Szymańska otrzymała w okresie pełnienia funkcji Burmistrza 
Blachowni.

czerwiec 2015 r.:
Radny Cezary Osiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni, 
podczas IX sesji Rady Miejskiej w Blachowni, złożył wniosek, jednocześnie prośbę do Burmistrz 
Blachowni, żeby skierowała pismo do Wojewody w sprawie zasadności otrzymywania przez 
Burmistrza Blachowni zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sugerując się 
odpowiedzią z MOPS, w której to kierowniczka MOPS informuje, że tą sprawą powinien zająć się
organ kontrolny Urzędu Wojewódzkiego.
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czerwiec 2015 r.:
Radny Cezary Osiński, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni 
otrzymuje odpowiedź na interpelacje z IX sesji Rady Miejskiej w Blachowni. Po czym publikuje ją 
na facebooku. 
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czerwiec 2015 .r:
Na Blogu „Tylko Blachownia” ukazuje się pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni – 
Edyty Mandryk, która wykazuje, że nie może zająć się sprawą pobierania zasiłków z MOPS przez 
Sylwię Szymańską oraz niewpisania tego do oświadczenia majątkowego. Przypominam, iż 
zgodnie z zapisami oświadczenia, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności – art. 233 § 1 kk.
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Burmistrz Sylwia Szymańska w swoim oświadczeniu majątkowym nie wykazała zasiłku z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykazała pieniądze z funduszu socjalnego. A są to 
dwa odrębne źródła dochodów!

Oświadczenia majątkowe do pobrania tutaj:
początek kadencji
za 2014 rok
korekta oświadczenia za 2014 rok
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