
OŚWIADCZENIE

Franciszek  Skibicki  walczy  z  Romanem  Kowalskim  jakby  ten  wyrządził  mu
niesłychaną krzywdę wygrywając z nim wybory w 2010 roku. Od samego początku tej
kadencji  składane są opłacane prze Gminę doniesienia do Prokuratury,  choć żadne nie
skończyło  się  wyrokiem  skazującym.  Co  więcej  –  mając  lokalne  media  za  swoich
sprzymierzeńców,  wszczęcie  śledztwa  urasta  do  rangi  wyroku skazującego,  a  sam nie
przyznaje  się  do  postępowania  przekroczenia  dyscypliny  finansów  publicznych  u
Głównego  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów  Publicznych  przy  Ministerstwie  Finansów.
Prawda jest taka, że gdyby nie istniały FAKTY Chocianów, to nikt by się nie dowiedział o
działaniach Franciszka Skibickiego a z lokalnych mediów pewnie by wynikało, że Roman
Kowalski już odsiaduje wyrok podwójnego dożywocia.

W  podnoszonej  sprawie  na  początek  należy  rozróżnić  co  to  znaczy  MIESZKANIE
SOCJALNE i  MIESZKANIE KOMUNALNE.  Mieszkanie  socjalne  jest  to  mieszkanie  dla
najuboższych  mieszkańców,  otrzymane  od  gminy  na  czas  do  12  miesięcy.  Oczywiście
termin ten może być (i w większości przypadków jest) przedłużony.

Mieszkanie  komunalne  należy do  gminy  i  służy jako  lokal  „do  wynajęcia”.  Podanie  o
przydział mieszkania komunalnego może złożyć KAŻDY mieszkaniec gminy (niezależnie
od dochodów, koloru skóry czy poglądów politycznych...). Po zweryfikowaniu podania
przez  Społeczną Komisję  Mieszkaniową – o  ile  znajdzie  się  lokal  –  zostaje  podpisana
stosowna umowa najmu.

Mieszkania komunalne (w odróżnieniu od socjalnych) ponieważ są z definicji w wyższym
standardzie  -  muszą  spełniać  szereg  wymogów technicznych  (odpowiednia  wysokość,
metraż, itp.). Dlatego nie każdy lokal formalnie nadaje się na zamieszkanie od zaraz.

W przypadku sławnego mieszkania na ul. Kościuszki 5 – żeby zobrazować jego stan przed
remontem – w czasie, kiedy składałem wniosek to mieszkanie zamieszkiwał dziki lokator,
nie właściwy najemca. Zdewastowane pomieszczenia stanowiły schronienie dla których
nawet wrażliwy społecznie radny czułby dystans. W zimie mieszkanie opalano boazerią
zdejmowaną ze ścian (mieszkanie znajduje się na piętrze, powyżej i poniżej mieszkają inni
lokatorzy).  W  zasadzie  mieszkanie  to  było  tylko  zlepkiem  ścian  –  bez  jakichkolwiek
mediów, z obdartymi ścianami. Była tylko muszla klozetowa...

Dlatego,  aby  lokal  przystosować  do  zamieszkania  podpisałem  umowę  z  MZGKiM  na
„wynajem  z  remontem”.  Oznacza  to,  że  ja  –  jako  najemca  –  zobowiązuję  się  do
wyremontowania na własny koszt mieszkania komunalnego. Kosztowało mnie to niecałe
50.000,00zł, choć mieszkanie nie jest moje. W zamian zostałem zwolniony z czynszu przez
okres 2 lat (250zł x 24 = 6000zł).

Nie jest prawdą, że Komisja przydzielając mi mieszkanie, „zabrała” komuś biedniejszemu.
Aby doprowadzić to mieszkanie do minimalnego stanu nadającego się do zamieszkania,
należało  wydać  przynajmniej  20.000,00zł.  Przyznacie  Państwo  że  nie  jest  to  kwota  z
pogranicza najniższej krajowej? Bez tego wkładu własnego mieszkanie to legalnie  NIE
MOGŁOBY BYĆ oddane do użytku.



Nie zgadzam się z plotkami  że mieszkanie dostałem „po znajomości” . Wniosek  złożyłem
jak każdy mieszkaniec, swoje musiałem odczekać (3 lata) a na koniec opinie wydawała
Komisja  Społeczna.  W  moim  przypadku  okolicznością  łagodzącą  i  skracającą  czas
oczekiwania był fakt, że przystałem na wynajem z remontem. Jest to opcja kusząca dla
gminy.  Mając  na  stanie  mieszkanie  nienadające  się  do  wynajęcia,  gmina  i  tak  ponosi
koszty związane z utrzymaniem (chociażby wpłaty na fundusz remontowy we wspólnocie)
a nie otrzymuje wpłat od lokatora. Jednocześnie nie mając pieniędzy na wyremontowanie
takiego lokalu, przystaje na propozycję wynajmu z remontem. Nie dość że będzie miała
„za friko” wyremontowane mieszkanie, to także lokatora, który będzie płacił czynsz. Gdy
lokator  się  wyprowadzi,  gmina  nadal  ma  mieszkanie  do  wynajęcia.  Dlatego  w  takim
przypadku czas oczekiwania jest krótszy, bo nie każdy składający podanie jest w stanie
(lub chce) wyłożyć własne pieniądze.

Chciałbym odnieść się także do zarzutu, że Roman Kowalski odręcznie napisał na wniosku
prośbę  do  Komisji  o  pozytywne  rozpatrzenie  wniosku.  Z  mojej  wiedzy  wynika,  że
burmistrz takie adnotacje robił bardzo często, jeśli nie zawsze. O zwykłości takiego wpisu
niech świadczy fakt, że wpis ten powstał w 2011 roku (w czasie kiedy składałem podanie),
natomiast pozytywne rozpatrzenie,  które było rzekomo sugerowane,  zostało wykonane
dopiero w  2014 roku. Myślę, że okres trzech lat jest wystarczającym czasem, aby nikt z
komisji już nie pamiętał o takiej adnotacji.

Po  tych  wyjaśnieniach  powstaje  pytanie:  skoro  wszystko  jest  ok  to  dlaczego  zostało
wszczęte śledztwo w sprawie? Z dwóch powodów: Franciszka Skibickiego oraz mojego
niedopatrzenia.  Pierwszy (i  najważniejszy)  powód,  czyli  Franciszek Skibicki  w imieniu
gminy złożył doniesienie do Prokuratury, że stała się rzecz niesłychana. W ustawowym
terminie nie złożyłem ankiety weryfikacyjnej. To - w jego oczach - było przestępstwem na
niespotykaną skalę. Ankietę taką należy składać co roku przez cały czas oczekiwania na
mieszkanie, zwykle   powielając informacje z poprzedniej. Ponieważ w tym czasie byłem
pracownikiem na Ratuszowej 10, ankieta ta nie była wysyłana do mnie do domu, tylko
urzędniczka wręczała mi ją w ratuszu. I o jednej takiej ankiecie zapomniała...

Poza  tym,  zarzut  niedopełnienia  obowiązku  złożenia  ankiety  weryfikacyjnej  –  w
przekazach  medialnych  urasta  do  rangi  zarzutu  karnego,  a  faktycznie  może  on  być
rozpatrywany tylko jako zarzut administracyjny. To tak jakby porównywać niezapłacenie
podatku za grunt (co kończy się upomnieniem – ktoś zapomniał, zdarza się...) z zarzutem
uchylania się od jego zapłaty w ogóle lub próbą jego fałszowania.

Robert Harenza


