
Stanowisko Klubu Jedność ws. uchwały budżetowej na 2017 rok

Szanowni Radni, Pani Burmistrz, Kierownicy Jednostek, szanowni Sołtysi i uczestnicy Sesji.

Każdy  projekt  budżetu  nawet  najmniejszej  Gminy  powinien  być  dziełem  poważnym.
Niestety  akt,  który  mamy  dzisiaj  uchwalić  poważny  jest  tylko  w  miejscach,  które
rygorystycznie  odpowiadają  brzmieniu  ustaw.  Cała  reszta,  która  dotyczy  swobodnej
interpretacji  burmistrza  jest  niepoważna,  niebezpieczna,  ryzykowna,  robiona  na  granicy
prawa,  a  na  dodatek  naszym  zdaniem  posiada  cechy  tak  zwanego  gospodarskiego
rozumowania rodem z czasów Gierka. Niepoważna jest w nim zapisana polityczna retoryka,
której przykłady podam w dalszej części stanowiska Klubu „Jedność”. 

Przed  chwilą  radny  wiceprzewodniczący  odczytał  uchwałę  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej, a radny Bronisław Klita opinię Komisji rewizyjnej. Wiemy, że Franciszek
Skibicki lubuje się powoływać na te oficjalne dokumenty, by udowadniać, że wszystko robi
dobrze.  RIO  bada  spójność  budżetu  pod  względem  finansowym  i  prawnym.  I  tu  jest
wszystko poważne, zgodne z prawem. Pani Skarbnik zadbała, by ta część projektu budżetu
była poważna, o czym wspomniałem wyżej.

Orzeczenie  RIO  nie  oddaje  jednak  rzeczywistości,  jaka  panuje  w  Chocianowie,  a  tym
bardziej nie mówi o tym, co nas czeka w przyszłości.  Izba Obrachunkowa, a tym bardziej
fasadowa  Komisja  Rewizyjna  nie  analizuje  wizji  Franciszka  Skibickiego  pod  względem
celowości  i  racjonalności.  Dołączona  do  uchwały  budżetowej  Wieloletnia  Prognoza
Finansowa  posiada  wszelkie  wady  budżetu  na  2017  rok,  ponieważ  musi  uporządkować
kosztowne  wizje  burmistrza  w  horyzoncie  wielu  następnych  lat.  Nawet  Pani  Skarbnik
zauważa, że ta prognoza jest trochę wróżeniem z kart, a trochę układanką cyferek. Niemniej
skutecznie hamuje zapędy Franciszka Skibickiego do szastania publicznymi pieniędzmi, a
głównie tymi, które pochodzą z kredytów.

Rada  dzisiaj  ma  „dyskutować”  nad  autopoprawką  uchwały  budżetową  na  2017  rok.
Szanowni  Radni,  to  trzeci  w  tej  kadencji  budżet  pisany  ręką  Franciszka  Skibickiego.
Wszystko w nim jest płynne, tymczasowe, jak w poprzednich, albo po prostu podyktowane
partykularnym interesom tego lub innego środowiska Chocianowa, zapominając o reszcie.
Zacznijmy od dochodów. 

W budżecie na 2017 rok nawet dochody Gminy Franciszek Skibicki kreatywnie zwiększa, by
zmieścić się w ustawowych  wskaźnikach. Więc do środków, które sztywno gwarantują
ustawy i prawo lokalne dodał te wyimaginowane, szczególnie w przypadku Delfinka. Do
1.250.000,00zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wpisuje do budżetu następne wirtualne
środki  typu  500.000,00zł,  które  rzekomo  kiedyś  otrzyma  z  Funduszu  Sportu  i  Kultury
Fizycznej,  następne  wirtualne  210.000,00zł  zdobędzie  WFOŚiGW  we  Wrocławiu,  a  całe
340.000,00zł  UE  da  mu  na  plac  zabaw.  Są  też  i  papiery  wartościowe,  które  Franciszek
Skibicki  wyemituje,  by sfinansować budowę i  deficyt,  są kredyty,  którymi podpierać się
będzie w razie przejściowego braku gotówki…

Przykro to  mówić,  ale  budżet  na  2017  rok  po  stronie  wydatków można opisać  jednym
zdaniem, że stanęliśmy przed ścianą zbudowaną z Przedszkola i budującego się Delfinka (5,2



mln zł + 6,7 mln zł). Budżet na 2017 rok to dowód, że burmistrz nie przewiduje nic poza
tymi inwestycjami. Co prawda planuje wydać jakieś 400.000,00 zł na drogę w Parchowie, ale
to kropelka w morzu potrzeb. To jakieś 100 mb. Za to wzrastają wydatki stałe, choćby 1
milion  z  hakiem  na  cele  eksploatacji  Przedszkola,  co  i  tak  zwiększymy.  Jest  zapisane
200.000,00 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesołej w
Chocianowie”.  Pewnie jednak okaże się, że to zadanie odwlecze się (brak pieniędzy oraz
obiektywne okoliczności… – tak będzie tłumaczyć burmistrz) i przeniesie na 2018 rok, bo
przecież ten chodnik to nieformalna część inwestycji o nazwie Delfinek. 

Nie uwzględniono ani jednego wniosku Radnych, bo nie ma i nie będzie pieniędzy. Budżet
na  2017  rok  jest  wirtualny,  ryzykowny  i  podporządkowany  tylko  budowie  Delfinka.
Franciszek Skibicki zwiększa sobie limit kredytów do kwoty 6.900.000,00zł. Niestety brak tak
dużej kwoty na inwestycję zabezpieczymy kredytem, zrobimy ponad 2 milionowy deficyt,
który Franciszek Skibicki pokryje z następnego kredytu, itd. itd.

Oświata oczywiście otrzyma tyle ile musi, czyli na przeżycie, dotacje na Kulturę pozostawia
na  poziomie  800.000,00zł  (tyle,  ile  od  lat),   MZGKiM otrzyma dotację  większą  tylko na
pokrycie  wydatków  związanych  z  administrowaniem  hali  przy  gimnazjum.  A  drogi,
kanalizacja, itp.? To jest ten rozwój zapisany w budżecie, o którym na komisji rozwodził się
radny Krzysztof Leszczyński. Rozwój przez budowę Przedszkola i Delfinka,  który pochłonie
ponad  prawie 7 mln zł!  

W budżecie żadnych miłych niespodzianek nie ma. Nie ma oszczędności, które Franciszek
Skibicki obiecywał na początku kadencji.  Jest wręcz przeciwnie.  Wystarczy popatrzeć na
wzrost wydatków na tworzenie jakiś wirtualnych spółek, albo  „Promocję” . Uwaga! W 2017
roku Franciszek Skibicki zwiększa wydatki do 142.200,00zł, a w 2015 chciał wydać zaledwie
10.000,00zł. Takie jest stanowisko Klubu „Jedność”, że budżet Franciszka Skibickiego niestety
należy rozumieć interaktywnie… To znaczy, że jeśli mówi, że oszczędzimy, należy rozumieć,
że wydamy więcej. Wtedy kiedy mówi, że jest dobrze, należy zacząć się bać. Jeśli mówi, że
mamy wszyscy w gminie patrzeć „Ambitnie w przyszłość”, to znaczy, że cofamy się o co
najmniej  dekadę.  Jeśli  Franciszek  Skibicki  mówi,  że  stworzył  program  rozbudowy
oświetlenia w Gminie, to znaczy że jest tylko program, a punkty świetlne nie powstaną ani
w 2017 ani 2018 roku, nie licząc tych dziesięciu lampek, które w 2016 roku z takim trudem
stawiał i postawić nie może na ulicy Sosnowej. 

I ostatnie zdanie.

Radni Klubu ‘Jedność” zagłosują przeciwko uchwale budżetu na 2017 rok.


