
Stanowisko Klubu Radnych „JEDNOŚĆ” w sprawie wykonania budżetu w

2016 roku oraz udzieleniu absolutorium burmistrzowi 

Franciszkowi Skibickiemu

Wysoka Rado, Panie burmistrzu, 

Nie  ma  mowy,  o  rzeczowej  dyskusji  nad  bardzo  poważnym,  a  być  może
najważniejszym  aktem lokalnej samorządności – oceną pracy organu wykonawczego.

Bez względu na ilość argumentów, jakie podałbym w tej chwili, by nie udzielać skwitowania
burmistrzowi Chocianowa, i  tak będzie,  jak zwykle.  RIO napisała pozytywną opinię,  nie
dbając o analizę celowości i gospodarności wydatkowania Gminnych pieniędzy, a Komisja
Rewizyjna  powtarza  słowo  w  słowo  „bardzo  dobrą  opinię  w  sprawie  pracy  organu
wykonawczego” przekopiowaną z lat przeszłych. 

Zgadzamy się z tym, że „normalność” wróciła. Mamy normalkę, czyli  nieskoordynowany
system  zachowań  lokalnych  władz,  mamy  polityczne  mrzonki  i  marzenia  burmistrza.
Franciszek Skibicki nie stanął przed Komisją Rewizyjną oko w oko, nie pofatygował się, by
dyplomatycznie wyjaśnić choć kilka błędów, które popełnił przy realizacji budżetu 2016, za
co dzisiaj ma otrzymać skwitowanie. Na pewno w tym miejscu przyda się kilka przykładów,
które dowodzą, że radni Klubu Jedność dochowali staranności przy analizie dokonań  pracy
burmistrza w 2016 roku. 

Rok  temu  burmistrz  podobne  stanowisko  w  sprawie   absolutorium   Klubu  „Jedność”
burmistrz skwitował tym, że radni opozycji nie przedstawili żadnych konkretów. Minęło 365
dni  i  mogę  powtórzyć  te  same  konkrety,  o  których  mówiłem  w  czerwcu  2016  roku.
Franciszek Skibicki, budżet na 2015 rok realizuje już dwa i pół roku. Konkrety? Przedszkole,
które zaczął budować na wiosnę 2015 roku, uroczyście oddał do użytku dopiero w 2017 roku
(dwa  lata  budował,  czy  może  się  mylę?).  Remont  stołówki  w  Szkole  Podstawowej  w
Chocianowie,  który  Rada  uchwaliła  w  2015  roku  Franciszek  Skibicki  zakończył  na
rozpoczęcie wakacji w 2017 roku.  Nie dotrzymuje słowa, zobowiązań budżetowych, wciąż
gospodaruje mieniem publicznym, jakby było ono jego własnością. Chaotycznie, intuicyjnie,
a przede wszystkim z lekceważeniem elementarnych zasad odpowiedzialności  Franciszek
Skibicki zakończył rok 2016 z wielomilionowym deficytem, choć startowaliśmy z poziomu 2
mln nadwyżki z 2015 roku. Krzysztof Leszczyński podczas obrad Komisji Rady cieszył się, że



Gmina  wykorzystała  tylko  900.000,00zł  kredytu.  Ale,  Szanowna  Rado,  o  niczym  to  nie
świadczy. Nie musiał wykorzystywać całego limitu. Dlaczego? Nie wykonał inwestycji pn.
remont i modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej, na którą rada zatwierdził 1 mln zł.
Nie  kupił  za  800.000,00zł  auta pożarniczego.  To tylko te  grubsze  niewykonania budżetu
(powtórzę – 1,8 mln zł), które Franciszkowi Skibickiemu pozwoliły spiąć budżet 2016 roku
bez dodatkowych kredytów. Panie Przewodniczący, jak w tej chwili wygląda Pana radość, że
zadłużyliśmy się tylko o 900.000,00zł, a nie jak Rada planowała na kwotę 1,7 mln zł. Mamy
Przedszkole, ale dochody majątkowe związane z jego budową spadły do sześćdziesięciu paru
procent! Więcej konkretów?

Z bilansu widać, że tylko wynagrodzenia w stosunku do 2015 roku wzrosły o 500.000,00zł
netto. Pamiętamy, co Franciszek Skibicki mówił po objęciu stanowiska burmistrza – musimy
oszczędzać, więc zmniejszył  wynagrodzenia w oświacie o pół  miliona złotych z dnia na
dzień. Niestety podwyżka wynagrodzeń o 500.000,00zł, to nie te same pieniądze.  Na pół
miliona  wzrostu  wynagrodzeń  składają  się  miedzy  innymi   dodatkowe  apanaże  dla
kancelarii  prawnych,   zabawy w prywatną promocję  i  jeszcze wiele  innych  podwyżek
ukrytych  w  sprawozdaniu  z  wykonania  Planu  Finansowego  Urzędu  Miasta  i  Gminy
Chocianów.  

Stanowisko  radnych  Klubu  „Jedność”  mówi  o  rzeczach  konkretnych,  namacalnych,
wykazanych w postaci cyfr i zadań inwestycyjnych, które albo nie zostały wykonane, albo
burmistrz realizował je długo za długo, niż jeden okres budżetowy. Można by rozdziałami i
paragrafami  przeanalizować każdą  dodatkową złotówkę,  którą  Franciszek  Skibicki  lekką
ręką wydał na polityczne widzimisię, włącznie z uwalnianiem rezerw, jakie miały miejsce w
2016 roku. 

W roku 2016, czytając tutaj stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za
rok 2015 akcentowałem, że nie wykonał ani dochodów majątkowych (przypomnę – osiągnął
85% zakładanych dochodów), nie wykonał wydatków (zamiast 300.000,00zł zakładanego na
koniec  roku  deficytu,  powstało  ponad  2  mln  nadwyżki),  ale  absolutorium  uzyskał.  W
debacie  nad  absolutorium  za  2016  rok  występuje  jeszcze  mniejszy  poziom  wykonania
dochodów  majątkowych,  choć  Gmina  wydała  ponad  2  mln  zł  środków  wolnych,  a  na
dodatek zrealizowała prawie 3 mln zł deficytu. Jeszcze więcej konkretów?

Pani  Skarbnik  Stanisława  Potoczna  podczas  obrad  Komisji  Rewizyjnej,  które  miały
wypracować opinię na temat udzielenia absolutorium z naiwnością dziecka powiedziała, że



dochody majątkowe nie zostały wykonane, ponieważ celowo nie zmieniono ich wolumenu
w  grudniu  2016  roku  dokonując  zmian  na  dzień  przed  Sylwestrem.  Nie  zmniejszono
wyśrubowanych dochodów, choć w ten sposób można było uniknąć efektu  tak niskiego
wskaźnika  dochodów,  jaki  mamy  w  sprawozdaniu.  Prawda  jest  o  wiele  prostsza,  niż
wypowiedź  Pani  Skarbnik,  i  ona  o  tym wie!  Nie  zmniejszono dochodów majątkowych,
ponieważ  równocześnie  Franciszek  Skibicki  musiałby  po  stronie  zadań  inwestycyjnych
wyciąć kilka fikcyjnych przedsięwzięć, które obiecał różnym środowiskom. 

Klub radnych Jedność zagłosuje przeciwko udzieleniu absolutorium burmistrzowi Miasta i
Gminy Chocianów tym bardziej,  że Franciszek Skibicki realizując budżet 2016 roku  nie
wykonał   w  ogóle  prawie  żadnych  inwestycji  na  terenie  wiejskim,  dbając  jedynie  o
sztandarowe  inwestycje w mieście.

 

Prosimy, by stanowisko dołączono do protokołu obrad sesji. Dziękuję!


