
Łaskarzew, dn. 21.11.2012r.

Wyjaśnienie nieobecności na posiedzeniu Rady Miasta, kierownika SPZOZ w 
Łaskarzewie Pani Marianny Banaszek.

Proszę Państwa nie przychodzę na posiedzenia Rady Miasta, gdyż nie widzę takiej 
potrzeby, ale po zajściu pewnych okoliczności i dla obrony dobrego imienia mojej żony, 
postanowiłem przyjść i zająć stanowisko. Moja żona nie przyszła na posiedzenie Rady, z 
powodu zachowania i złego potraktowania jej przez Burmistrz.
Stan zdrowia żony – obecnie musi być leczona – nie pozwala na jej obecność tutaj i rozmowę 
z osobą pełniącą funkcję Burmistrza Miasta.

Otóż w dniu 8.listopada 2012r. została poproszona przez tę osobę na rozmowę w 
sprawie pisma SPZOZ do Rady Miasta.

Po wejściu do gabinetu Burmistrz, żona zobaczyła, że są tam obecne i inne osoby – Pani 
Wiesia Laskowska i Pani Sekretarz Monika Garnek-Owczarczyk.

To co pokazała Burmistrz w trakcie tego spotkania przechodzi wszelkie pojęcie. 
Był to praktycznie monolog tej osoby, osoby niegrzecznej, która zwracała się do żony, 
lekarza, kierownika przychodni w stylu:

Pani jest niewiarygodna, Pani jest kłamcą, Pani nic nie wie, Pani nie zna przepisów, Pani 
jest złym kierownikiem, a w ogóle to nie będę z Panią rozmawiać, bo to nie ten poziom.

Przez około dwadzieścia minut spotkania było to poniżanie mojej żony, osoby o 
dziesiątki lat starszej, będącej od 37 lat lekarzem – osobą zawodu społecznego zaufania, 
osoby, która od dziesiątków lat pomaga ludziom, również obecnym na tej sali.
Jeżeli nie osobiście tym osobom, to ich rodzinom, rodzicom, dzieciom, dziadkom, a także 
wielu mieszkańcom Łaskarzewa i okolic.

I aż ciśnie się na usta retoryczne pytanie:  za kogo się uważa ta osoba, osoba pełniąca 
funkcję Burmistrza i to zaledwie od dwu lat, osoba zupełnie nieznana, pytam jeszcze raz  
ZA KOGO ?

Bo to, co pokazała świadczy tylko o braku wychowania, braku elementarnych zasad 
kultury osobistej, taktu.

Ale być może nie ma co się dziwić, stare nawyki bycia kelnerką w restauracjach 
wracają.

W sprawie pisma do kierownika SPZOZ w Łaskarzewie i postępowania stron w tym zakresie 
postaram się Państwu wyjaśnić za pismem Przewodniczącej Rady Miasta skierowanym do 
kierownika SPZOZ dnia 06 listopada 2012r.
z zapytaniem o przyczyny nie wykonania § 4 umowy najmu lokalu z dnia 25 września 2009r. 

Pani Przewodnicząca Rady, pytanie o przyczyny nie wykonania § 4 umowy i nie 
egzekwowania należności, należy zadać Burmistrz Miasta, jako zarządcy wydzierżawianych 
pomieszczeń – pomieszczeń, których właścicielem jest Urząd Miasta.



Burmistrz jako organ wykonawczy Urzędu Miasta, właściciela dzierżawionych 
pomieszczeń miał wręcz obowiązek dowiedzieć się, na jakiej podstawie SPZOZ urzęduje 
w moich pomieszczeniach, czy za to płaci, za co płaci i ile płaci.

A Burmistrz, co robi przez dwa lata w tej sprawie? Nic nie robi, nie interesuje się tym w 
ogóle, zaniedbuje sprawę.

Umowa najmu, a konkretnie wspomniany § 4 umowy mówiący o kosztach i świadczeniach 
związanych z eksploatacją lokali mówi tylko o tym, że przez czas trwania umowy, koszty z 
tym związane ponosić będzie najemca, i tylko tyle.
Tenże wspomniany paragraf nie określa ani terminu płatności, ani formy płatności, więc 
obowiązek wyegzekwowania należności spoczywa na wynajmującym, czyli Burmistrz.

I dalej, § 106 ustawy o VAT – a Urząd Miasta jest płatnikiem VAT – wyraźnie mówi, że 
podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę zapłaty określając termin i formę zapłaty, 
więc co robi organ wykonawczy Urzędu Miasta Burmistrz, otóż nic nie robi, 
przypomina sobie o sprawie po dwu latach sprawowania funkcji, przy okazji 
podpisywania nowej umowy.

Kierownik SPZOZ mając ustne zapewnienie poprzedniego Burmistrza o nie pobieraniu 
opłaty, i nie wystawianiu faktur zapłaty, przez obecną Burmistrz, z oczywistych powodów nie 
interesowania się sprawą, jest w 100% przekonana, że takiej opłaty nie pobiera i obecna 
Burmistrz.

Ustalenia w trakcie wcześniejszej rozmowy z obecną Burmistrz na temat okresu i formy 
spłaty zadłużenia, też były w formie ustnej.
Osobiście uważam, że w ślad za tym, powinno być wystosowane pismo do kierownika 
SPZOZ potwierdzające ustalenia ustne, ale takiego pisma ze strony Burmistrza nie było.
Za to Burmistrz wystosowuje notę obciążeniową niezgodną z wcześniejszymi ustaleniami 
ustnymi.

Proszę się zastanowić, dlaczego tak robi Burmistrz.

A to dlatego, że liczyła, że, kierownik przychodni, przyjdzie do niej i prawie na klęczkach 
będzie prosiła o umorzenie zadłużenia.
A wtedy Burmistrz będzie chodziła w „glorii” z wieńcem „laurowym” na głowie, jaka ona 
jest dobra, jak wspaniałomyślna dla dobra pacjentów, mieszkańców Miasta i Wsi.

Ale tak się nie stało, kierownik Przychodni nie przyszła prosić.

Zostało napisane pismo do organu zwierzchniego, organu założycielskiego SPZOZ jakim 
jest Rada Miasta, o umorzenie należności.

Pytanie retoryczne:    CZY NIE MIAŁA PRAWA?

No i zaczęła się wojna.

Zostały urażone ambicje Burmistrz, wtedy zaczęło się poniżanie i „dołowanie” żony, 
kierownika przychodni.



Szkoda zdrowia żony, ale może to i dobrze, bo Burmistrz wreszcie ukazała swoje prawdziwe 
oblicze, brak szacunku i pogardę dla drugiego człowieka.
A było tak blisko żeby chodzić, jak wcześniej napisałem, z wieńcem „laurowym” na głowie, 
było tak blisko.

Skoro Rada Miasta wg. słów Burmistrz nie ma w tym zakresie żadnego prawa, to w 
odpowiedzi powinna zająć takie stanowisko.

Ale Rada Miasta nie zajmuje jak do tej pory, żadnego stanowiska, w ogóle nie 
odpowiada na pismo kierownika SPZOZ z dnia 29.10. 2012r.

Co więcej nowy Burmistrz, wystawia notę obciążeniową wraz z bezpodstawnie naliczonymi 
odsetkami, nawet za okres sprawowania władzy przez poprzednika? 

Odsetkami można obciążyć, jeżeli jest wystawiona faktura i nie dotrzymano terminu 
płatności, a faktur nie było, więc, na jakiej podstawie to zrobiono?

Więc obrażanie mojej żony kierownika SPZOZ w stylu Pani nie zna przepisów, Pani nic 
nie wie jeszcze trafniej można odnieść do drugiej strony sporu.

 Tuszując swoje zaniedbanie i obarczanie winą, kierownika SPZOZ w stylu i sposobem 
podanym na początku tego pisma, oraz słowami: „pani powinna przyjść”, i być może prosić o 
przyjęcie pieniędzy jest wręcz „groteskowe”.

Ale przyjrzyjmy się, co robi Burmistrz w okresie dwu lat sprawowania władzy?.
Proszę Państwa, można dowiedzieć się tego z protokółów, z posiedzeń Rady Miasta, z punktu 
„sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami”, a co się można dowiedzieć, to 
proszę Państwa przeczytajcie sami.

Można się także dowiedzieć czytając biuletyn informacyjny Klubu Radnych, przez Burmistrz, 
zwanego „szmatławcem”:

Można jeszcze tylko dodać, cytując za jedną z obecnych tu Radnych, która w jednym z 
wywiadów w ogólnopolskiej gazecie powiedziała, cytuję: „ale wśród chętnych na stołek nie 
widziała kobiety z jajami. Wtedy usłyszała o młodej niespełna 30-letniej sekretarz Piaseczna, 
Lidii Sopel-Serei która chce w mieście zrobić porządek” i dodam od siebie, kobieta została 
Burmistrzem, jest „porządek” i są „jaja jak berety”.

I jeszcze jedno do obecnej Burmistrz   > Burmistrzem się bywa, a lekarzem się jest< i 
powtórzę za obecną Burmistrz słowa: „nie ten poziom, doprawdy nie ten”.
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