
Stanowisko radnych Klub „JEDNOŚĆ”  wykonania budżetu w 2015 roku
oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi Franciszkowi Skibickiemu

Panie burmistrzu, szanowni Radni.

Na dzisiejszej sesji w pewien sposób podsumowujemy osiągnięcia i dorobek Gminy w roku
2015, ale także oceniamy dokonania organu wykonawczego, tj. burmistrza miasta i gminy
Chocianów.  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinie poszczególnych komisji rady
Miejskiej  z  wykonania budżetu, w tym Komisji  Rewizyjnej  – ustawowo delegowanej do
oceny pracy burmistrza Skibickiego  -   mówią o pozytywnej ocenie jego pracy. Według
ogólnego  poglądu  jest  dobrze,  więc  dlaczego  radni  Klubu  Jedność  zagłosują  przeciwko
przyjęciu  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2015  r  oraz  jednomyślnie  zagłosują
przeciwko udzielenia absolutorium Franciszkowi Skibickiemu? 

Szanowni radni,

Rada  Miejska  i  Organ  wykonawczy  działają  w  ramach  prawa  samorządowego,  tj.
wypracowane przez Gminę dochody dzielą na realizację zadań własnych Gminy. Dochody,
czyli wypracowane pieniądze w ciągu roku to jeden ze wskaźników, które podlegają ocenie
na  sesji  absolutoryjnej.  Na  podstawie  dochodów  budżetowych  konstruuje  się  bowiem
wydatki. Gmina Chocianów zrealizowała tylko 85% zatwierdzonych przez Radę dochodów
majątkowych.  Znaczy  to  tyle,  że  burmistrz  nie  wywiązał  się  z  założonego  planu  i  nie
zrealizował dochodów na uchwalonym przez Radę poziomie. Przy napiętych wydatkach w
budżecie, który Franciszek Skibicki zaproponował na 2015 roku, spadek dochodów mógłby
zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla finansowej kondycji Gminy. Wielokrotnie
zmieniany  budżet  w  swej  konstrukcji  i  realizacji  zawierał  wiele  błędów  i
nieodpowiedzialnego hurra optymizmu pokazując jednocześnie brak spójnej  i dalekosiężnej
wizji rozwoju gminy. Wyszło, jak wyszło, nie najlepiej, choć mogło być znacznie gorzej. 

Na szczęście  Franciszkowi Skibickiemu nie udało się  zrealizować także wydatków, które
zaplanował.  I  chociaż  niezrealizowana  sfera  dochodów  to  ważny  wskaźnik  przy  ocenie
pracy organu wykonawczego, o tyle strona wydatków jest źródłem nie tylko emocji, lecz
głównie  ocenie  takich   instytucji  jak  Regionalna  Izba  Obrachunkowa   oraz  Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej. 

Szanowni radni,

jako  Organ  Stanowiący  wydajemy  uchwały,  których  konsekwencją  jest  wydatkowanie
publicznych  pieniędzy.  RIO  analizuje  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  jedynie  pod
względem finansowym (księgowym)  i  zgodności  wydatków z  ustawami  o  samorządzie
gminnym. Proszę zauważyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa  w opinii wprost mówi, że
nie  ocenia sprawozdania  w  odniesieniu  do  celowości  i  gospodarności  wydatkowanych
pieniędzy. To bardzo ważne słowa: celowość i gospodarność! Tak, proszę Państwa dzisiaj
klub Jedność oceniając rok pracy Franciszka Skibickiego, w swojej opinii bierze właśnie te
dwa słowa pod uwagę. Powinna to zrobić Komisja Rewizyjna, ale Komisja, w której zasiada
dwóch członków Klubu  Chocianów 2014  na ogólną liczbę 3-ech , nie mogła nieprzychylnie
potraktować sprawozdania.



Klub Jedność w dyskutowaniu decyzji o udzieleniu absolutorium patrzył na funkcjonowanie
gminy  Chocianów  w  2015  roku  właśnie  poprzez  pryzmat  celowości  i  gospodarności
wydatkowania pieniędzy. Niestety analiza wykonania budżetu pod tym kątem rodzi wiele
wątpliwości, co do pozytywnej pracy burmistrza. Skoro zakładany przez Radę budżet miał
zakończyć sie  deficytem w wysokości  300.000,00zł,  dlaczego  zatem zakończył  się  ponad
2.000.000,00zł nadwyżki w wolnych środkach? Co burmistrz zrobił więcej, niż zapisane miał
w budżecie? Nie,  aż tak dobrym managerem Franciszek Skibickie nie jest.  Burmistrz po
prostu więcej „nie zrobił”, niż zrobił! Nie wywiązał się z założonego planu do którego został
przez  Radę  zobowiązany.  Klub  Radnych  Jedność  w  skrócie  przypomina  o  zapisach
związanych  choćby  z  wybudowaniem  przedszkola  (dopiero  jest  budowane  a  miało  być
gotowe na wrzesień zeszłego roku o czym informował mieszkańców sam burmistrz). Rada
przeznaczyła środki np. na  remonty  i modernizacje w szkołach. Burmistrz nie zrealizował
tych zadań. Mówiąc wprost -  nie zrealizowano wielu inwestycyjnych zadań, które Rada
Miejska  do  realizacji  powierzyła  Franciszkowi  Skibickiemu.  Mało  tego,  zadania
inwestycyjne, które Organ wykonawczy zrealizował (takie jak remont WOK w Brunowie,
adaptacja  pomieszczeń  na  punkt  Przedszkolny  w  Parchowie  i  Szklarach.)  w  odczuciu
radnych  Klubu  Jedność  obarczone  są  co  najmniej  wadą  przekroczenia  obowiązujących
procedur,  albo  wprost  zrealizowane  zostały  z  naruszeniem  dyscypliny  finansów
publicznych. 

Przypominamy słowa, według których Klub Jedność oceniał pracę burmistrza – celowość i
gospodarność!  Wiele  wydatków zrealizowanych przez budżet  2015 roku budzą poważne
wątpliwości, co do celowości i związanej z tym gospodarności w wydawaniu publicznych
pieniędzy. Przykłady? Choćby wydatki ćwierć miliona na remont pawilonu sportowego, co
w  konsekwencji  podnosi  wartość  budynku  nie  będącego  własnością  Gminy,  a  dzisiaj
burmistrz  zaproponuje  kolejne  zmiany  w  budżecie  dofinansowując  prywatny  obiekt,
zamiast starać się o przejęcie go. Przykłady można by mnożyć, ale dzisiejsza dyskusja nie
jest  najlepszym  momentem  do  tego  typu  szczegółowych  retrospekcji,  ponieważ  my  tu
wszyscy  zebrani  dobrze o  tym wiemy.  Dzisiaj  mamy -  tylko i  aż  -  zająć stanowisko w
sprawie  przyjęcia  bądź  odrzucenia  Sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  udzielenia
absolutorium Franciszkowi Skibickiemu.

Klub  Jedność  mając  powyższe  na  uwadze  jednogłośnie  zagłosuje  przeciwko  przyjęciu
Sprawozdania  oraz  będzie  głosować  za  nie  przyjęciem absolutorium.  Jest  to  oczywiście
wynik  oceny  politycznej,  niemniej   i  taka  powinna  pojawić  się  przy  uchwalaniu
absolutorium . Klub Jedność w składzie radny Bogdan Nuciński (przewodniczący Klubu),
radny  Krzysztof  Kowalczyk  (sekretarz  Klubu)  oraz  radna  Bogumiła  Cymbała   prosi  o
załączenie naszego Stanowiska do protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej. 

Dziękuję. 


