
STANOWISKO KLUBU RADNYCH „JEDNOŚĆ” ws uchwały dotyczącej zmian w 
budżecie na 2016 r oraz związanej z nią wieloletniej prognozy finansowej 

Szanowni radni, Panie burmistrzu….. 

Proszę  nam wybaczyć,  ale  dzisiaj  nie  chcemy popełniać  tego  błędu,  że  zwracamy się  z
uwagami bądź pytaniami do Pana burmistrza. Jak wiemy - nic to nie daje. Dobiega końca 2
rok  kadencji 2014-2018, a Rada głównie debatuje nad tym, jak sfinansować dwa kosztowne
przedsięwzięcia – budowę przedszkola i budowę pływalni. Wszystko podporządkowane jest
tym dwóm budowlom, z których pływalnia to objaw megalomanii, na którą gminę nie stać.
Nic innego nie robimy, tylko co sesję uchwalamy zmiany do budżetu i kredyty, które gmina
zaciąga,  by  sprostać  wizjonerskim  planom  Franciszka  Skibickiego.  Przypominamy,  że
nominalnie już zaciągnęliśmy 2 kredyty na kwotę 5.600.000,00zł (raz 800.000,00zł a drugi w
wysokości 4,8 mln zł), następnie burmistrz w drodze zarządzeń wykorzystał limit 3.000.000,
00zł kredytów tzw. krótkoterminowych, na które w uchwale budżetowej pozwoliła mu rada
(2 razy po 1,5 mln zł) . Jeśli do tego dodamy następny kredyt w wysokości 1.700.000,00zł,
który radni mają uchwalić dzisiaj, wysokość kredytów, które zaciągnęła gmina tylko w tym
roku osiągnie pułap ponad 10 mln zł. 

Ciągle  mamy  do  czynienia  z zabawą  w  cyferki,  którą  zgodnie  z  obowiązującymi
standardami  księgowości  uprawia  Franciszek  Skibicki.  Papier  wszystko  przyjmie,  nawet
wirtualne  dotacje,  i  przesunięcia,  zmniejszenia,  zwiększenia  i  tak  dalej…  Jednak  od
mieszania herbata nie robi się słodsza. Pieniędzy fizycznie nie ma na te dwa wielkie dzieła
Franciszka Skibickiego, więc zaciągamy kredyty. Pani Skarbnik, żeby utrzymać wskaźniki
dotyczące zadłużania gminy robi co może, ale wszystko niestety odbywa się  na granicy
ryzyka. Ryzykownie do budżetu 2016 roku  wpisano dotację na budowę przedszkola, choć są
niewielkie szanse, by te pieniądze wpłynęły na konto gminy  jeszcze w tym roku.  Oprócz
tego, mamy uchwalić teraz kredyt m.in. na zadanie budowy delfinka. Przecież to matactwo
robione w biały dzień(!), gdyż wszyscy wiedzą, że przez dwa miesiące gmina wyda tylko
600.000,00zł, które nota bene są wpisane do budżetu i zaspokoją potrzeby rozpoczynającej
się budowy pływalni. 

Wysoka Rado, radni klubu „Jedność” nie zgadzają się na ten rodzaj niebezpiecznej polityki
finansowej, którą uprawia organ wykonawczy. Można odnieść wrażenie, że uczestniczymy
w jakimś oszustwie, bo pod płaszczykiem zmieniających się cyferek ukrywany jest  fizyczny
brak pieniędzy. Informujemy, że nie chcemy odpowiadać przed społeczeństwem za nieswoje
błędy,  bo  jeśli  się  noga  powinie  burmistrzowi,  on  bez  cienia  skrupułów  Radę  Miejską
obarczy  winą,  bo  to  my podejmujemy decyzję.  Najgorsze,  że  będzie  miał  rację.  To  my
odpowiadamy za to co nastąpi po tej kadencji. Wystarczy, że z objaśnień do wieloletniej
prognozy finansowej przeczytamy ten oto kawałek:



Szanowni radni, niech każdy z Nas zada sobie pytanie: dlaczego spłatę tego kredytu, który
dzisiaj mamy uchwalić  przełożono na okres 2020-2030? Dlaczego nie zaczynamy spłaty już
od  2017  roku?  Odpowiedź  jest  prosta  –  jesteśmy już  zadłużeni  po  uszy.  Wskaźniki  nie
pozwalają, by płynnie przejść do spłaty – potrzebujemy aż 4 lat karencji. Klub „Jedność” nie
zagłosuje  za  taką  niebezpieczną  dla  gminy  konstrukcją  finansowania  politycznych
inwestycji Franciszka Skibickiego. Nie chcemy, by po tej kadencji wytykano nas palcami, że
dopuściliśmy do sytuacji, która ma miejsce w sąsiednim Przemkowie. 

Dzisiaj  nadzwyczajnie,  na sesji  zwołanej  nadzwyczajnej   mamy uchwalać  nadzwyczajne
dzieło – projekt zmian w budżecie na ten rok oraz implikowane nim zmiany zawarte w
uchwale wieloletniej  prognozy finansowej. Wiemy, zmian było wiele w tym roku, ale tę
jednomyślnie członkowie klubu uznają za najbardziej  nadzwyczajną.  Jest  nietypowa pod
każdym względem, ale najbardziej groteskowa wydaje się ta część projektu, która pieniądze
na inwestycję pn Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej” szatkuje jak przysłowiową
kapustę.  Z  250.000,00zł  ze  stołówki  Franciszek  Skibicki  zbuduje  ¼   drogi  gdzieniegdzie
nazywanej  drogą  do  Irlandii.  Dziwna  to  sprawa,  że  właśnie  w  dniu,  w  którym  już
przyjmowane są oferty na budowę, my mamy uchwalić dopiero pieniądze dla wykonawcy.
Śmieszne, ale prawdziwe – zwołano nadzwyczajną sesję, by stworzyć alibi dla chaotycznej
pracy  organu  wykonawczego,  a  może  nawet  ukryć  jawne  przekroczenie  ustawy  o
dyscyplinie finansów publicznych. 

Szanowni radni, zanim ocenicie ryzyko uchwalenia dzisiejszych zmian budżetowych weźcie
pod  uwagę,  czy  tego  właśnie  chcemy,  by  gmina  zbudowała  dwa  obiekty  (z  których
zasadność  wykonania  co  najmniej  jednego  w takiej  formie  jest  mocno dyskutowane  w
społeczeństwie),  a  przez  najbliższe  lata  klepała  biedę.  Proszę  wziąć  pod  uwagę,  że  na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie w prognozie finansowej od 2017 roku są same
zera.  Tak,  Szanowni  radni.  Zera.  Oprócz  postawienia  następnej  choinki  w  pobliżu
Franciszka Skibickiego i renowacji fontanny w nieoświetlonym parku za kwotę niespełna 40
tys zł nic specjalnego nas nie spotka. A droga w Parchowie, zapyta ktoś. Całe 400.000,00zł.
Bądźmy poważni,  to przecież 200-300  metrów na otarcie łez politycznych zwolenników
Franciszka Skibickiego,  a nie realne rozwiązanie problemu.  A proszę sobie wyobrazić ile
innych problemów można rozwiązać za pieniądze z kredytu na delfinka, które dzisiaj mamy
zaciągnąć…

Propozycja  zmian  w budżecie  jest  dokumentem,  który  –  zdaniem Klubu  –  zawiera  dla
kamuflażu  nagromadzenie milina szczegółów (wirtuozerii  księgowej), a najważniejsze są
dwa -  najwyżej  trzy  -  zapisy,  które  mają  zabójczy  wpływ na  losy  gminy.  Radni  Klubu
jedność  głosowali  przeciwko  budowie  -  mówiąc  w skrócie  -  Delfinka  i  konsekwentnie
dzisiaj zagłosują przeciwko zmianom w budżecie. Dyskusja na komisji przed sesją, podczas
której mogliśmy dyskutować z koncepcjami organu wykonawczego nic nie dała. Ba, wręcz
radnych klubu utwierdziła w przekonaniu, że to burmistrz szefuje radą, chociaż ani on ani



przewodniczący rady nie  zaszczycili  swoją obecnością  tej  jakże ważnej  komisji.  Dlatego
swoje wątpliwości i pytania dzisiaj kierujemy bardziej do radnych obecnych na sesji, niż do
burmistrza. On ma swój „intymny światek” i co by nie powiedział, odpowiedział, zmienił,
przesunął, czy wyeliminował z budżetu  nie będzie to dostatecznie jasne, ani tym bardziej
transparentne. Nie chcemy, przerzucając się słowami, pytaniami, czy inną werbalną imitacją
dyskusji żyrować kredytów Franciszka Skibickiego.

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 XXIII sesji Rady Miejskiej. 

Dziękuję. 


