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Jako członek Komisji Rewizyjnej zgłaszam zdanie odrębne w stosunku
do informacji o podjętych działaniach w związku z otrzymaną informacją o
ujawnionych  okolicznościach  wskazujących  na  naruszenie  dyscypliny
finansów publicznych przy realizacji inwestycji „Remont świetlicy wiejskiej
w Brunowie” stanowiącej załącznik do Uchwały RM w Chocianowie z dnia
29 października 2015r i zwanej przeze mnie dalej „informacją”.
W związku  z  zarządzeniem  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  o
sygn. akt. RDFP. WR.704.28.2015 z dnia 28 sierpnia 2015r przewodniczący
Rady  Miejskiej  w  Chocianowie  pismem  BR.  0010.1.2.2015  z  dnia  9
września  2015r  zlecił  Komisji  Rewizyjnej,  by  rozpoznała  sprawę
przekroczenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta i
Gminy Chocianów - Franciszka Skibickiego.

W mojej  ocenie Komisja Rewizyjna nie wykazała nawet zwyczajnej
staranności,  nie  mówiąc o  szczególnej  staranności,  której  powinna była
dochować.  Przypomnę,  że  w  myśl  art  18.a.  Ustawy  o  samorządzie
gminnym  „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych   oraz  jednostek  pomocniczych  gminy;  w  tym  celu
powołuje komisję rewizyjną”.  Na posiedzeniu w dniu 12 października br
Komisja  Rewizyjna  miała  skontrolować  stan  faktyczny  tj.,  czy  zaistniało
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W takich wypadkach Komisja
powinna działać i wykonywać czynności w trybie „procesowym”. Uważam,
że  informacja  do  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów  Publicznych  powinna
zawierać:
-  wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie ustalenie
faktów, które Komisja uznała za udowodnione; dowodów, na których się



oparła, jak również przyczyn odmówienia innym dowodom wiarygodności i
mocy dowodowej.   
Komisja  nie  przeanalizowała  żadnych  istotnych  dowodów.  Nie  dopuściła
dowodów ze świadków, a bazowała jedynie na dwóch uchwałach i umowie
o dotacji.
Z całą stanowczością muszę uznać, że sama analiza tych dokumentów nie
stwierdza niczego, co miałoby związek z zarządzeniem Rzecznika.  Właśnie
tylko na ich podstawie stwierdziła, że Franciszek Skibicki nie przekroczył
dyscypliny finansów publicznych.

Nie zgadzam się z tak płytkim wnioskowaniem. Komisja Rewizyjna
miała zbadać wszystkie możliwe dowody dotyczące realizacji inwestycji i
na ich podstawie  wydać opinię.
Niestety  zajmowała  się  dyskusją,  domniemywaniem  niewinności
burmistrza  oraz  donosicielską  naturą  p.  Roberta  Harenzy.  Dlatego  nie
zgadzam się z jej opinią stanowiącą podstawę uchwały i załącznika do niej.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 października 2015 r. odrzuciła
moje wnioski, by sprawdzić stan faktyczny, tj.
1. kiedy  faktycznie  rozpoczęto  inwestycję,  którą  uchwalono   12  maja

2015r,  a  w  czerwcu  uchwalono  środki  na  tę  inwestycję  jako  dotację
(wnioskowałem o przedstawienie faktur  oraz dowód ze świadka, czyli
Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury),

2. nie  ustalono,  od  kiedy  wydatkowano  środki  publiczne,  kto  zaciągał
zobowiązania oraz jakie były terminy i formy płatności,

3. nie  ustalono,  kiedy  Chocianowski  Ośrodek  Kultury  złożył  wniosek  o
dotację i czy w ogóle taki wniosek wpłynął,

4. nie ustalono, czy Chocianowski Ośrodek Kultury zaciągał zobowiązania
finansowe  bez  stosownych  pełnomocnictw  w  Planie  Finansowym  i  w
Budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2015r oraz kto w imieniu ChOK
zaciągał zobowiązania,

5. nie ustalono, kto faktycznie realizował prace budowlane,
6. nie ustalono, czy organ wykonawczy, który nakłania kierownika jednostki

gminnej  do  przekroczenia  dyscypliny  finansów  publicznych  również
przekracza dyscyplinę finansów,

7. nie  przyjęto  oświadczenia  burmistrza  Miasta  i  Gminy,  ani  nie
dopuszczono dowodu ze świadka w osobie pana Franciszka Skibickiego.
W związku z powyższym, jako członek Komisji Rewizyjnej, na podstawie

przebiegu posiedzenia w sprawie o przekroczenie dyscypliny nie jestem w
stanie stwierdzić, czy p. Franciszek Skibicki naruszył  dyscyplinę finansów
publicznych, czy też nie. Tym bardziej nie zgadzam się z opinią Komisji
Rewizyjnej, że pan Robert Harenza jest oszczercą, ponieważ nie znajduje to
potwierdzenia w zebranych  dowodach.
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