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OŚWIADCZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE

z dnia 30-01-2017r.

W związku z ukazaniem się w dniu 29 stycznia 2017 r., na stronie internetowej Regionalnej 
Telewizji Opolskie artykułu - "Zmiana dyrektora w OPS? Burmistrz chce pozyskiwania 
środków europejskich, rozpisano nowy konkurs na dyrektora", niniejszym oświadczam co 
następuję.

Nieprawdą jest stwierdzenie zawarte we wskazanym artykule, iż "Już w kilka tygodni po 
objęciu stanowiska dyr. Dybek miała wyłączyć monitoring i w dniu wolnym od pracy 
przeszukiwać biurka pracowników". Podkreślenia wymaga fakt, iż podczas 
przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2016 r. czynności nie doszło do przeszukania szafek 
pracowniczych, co zostało już wyjaśnione w Oświadczeniu Dyrektor OPS w Nysie z dnia 
1 czerwca 2016 r.

Jednocześnie nadmienić należy, że z faktu umorzenia przez Prokuraturę Rejonową w Nysie 
postępowania wobec braku podstaw do sformułowania zarzutów, w sprawie dotyczącej 
przekroczenia uprawnień przez dyrektora OPS w Nysie oraz niedopełnienia obowiązków w 
zakresie bezpieczeństwa danych klientów OPS w Nysie, jednoznacznie wynika, iż w zakresie 
tym nie było nieprawidłowości, a dane klientów nie były zagrożone, o czym również 
szczegółowo informowano w Oświadczeniu Dyrektor OPS w Nysie z dnia 1 czerwca 2016 r.

Nieprawdą jest również stwierdzenie zawarte we wskazanym artykule, iż "sąd pracy uznał, 
że dyr. Dybek zwolniła Jolantę Cymbalistę z naruszeniem przepisów prawa". Twierdzenie 
takie nie znajduje bowiem oparcia w żadnym orzeczeniu sądowym i jest jedynie wymysłem 
autora artykułu.

OŚWIADCZAM, ponadto, że

przeprowadzona we wrześniu 2016 roku kontrola w OPS w Nysie przez Wojewodę 
Opolskiego, została zakończona ogólnym wynikiem pozytywnym. Prawdą jest, że 
Wojewoda Opolski wskazał na uchybienia głównie z zakresu wykonywania zupełnie nowych 
zadań wprowadzonych do realizacji przez ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, jednakże co do nich podjęte zostały natychmiast działania 
naprawcze, które w pełni pozwoliły na wyeliminowanie zauważonych nieprawidłowości oraz 
przyczyniły się do polepszenia standardów pracy w OPS w Nysie.
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