
Stanowisko Klubu Jedność  w sprawie zmian w budżecie

(22.06.2017.)

 Szanowni Radni, Panie burmistrzu…

W  tym  roku  Pan  Burmistrz   przedstawia  do  uchwalenia  już  drugi  projekt,  w  którym
poważnie  zwiększamy dochody majątkowe. Przypomnę, że w pierwszym zwiększyliśmy
dochody o 800.000,00zł z uwagi na planowaną dotację - refundację za budowę przedszkola
integracyjnego,  o  taką  samą  kwotę  zwiększając  wydatki  gminy.  Dzisiaj  burmistrz  w
projekcie zapisał następne 303.961,00zł, o tę kwotę ponownie zwiększając wydatki.  Mija pół
roku  budżetowego,  a  zamiast  konkretnych  informacji  o  realizacji  zaplanowanych
przedsięwzięć,  wykonania dochodów i  prostej  relacji  z  ich kontynuacji,  mamy następne
plany,  projekcje,  cyfry  patykiem na  wodzie  pisane.  Wykonanie  dochodów majątkowych
Klub Jedność szacuje na kilka procent. Nie otrzymaliśmy ani tych 800.000,00zł, a dzisiejsze
300.000,00zł to też zagadka.

Szanowni  radni,  w  projekcie  zmian  do  budżetu  mamy  zwiększenie  wydatków,  których
obawy  budzi  nie  tylko  niepewność  finansowania,  lecz  w  tym  przypadku   sensowność
celowość i gospodarność przy tworzeniu  nowych zadań inwestycyjnych. 

Zapytajmy, czy Chocianowski Ośrodek otrzymał dotację 25 tys. na remont dachu, a więc
pieniądze mające pochodzić  z poprzednich zmian, właśnie z tych wirtualnych 800.000,00zł.
Zapytajmy Panią sołtys Parchowa, czy ruszyła budowa drogi za 400.000,00 zł? W tej chwili
debatujemy, czy wydać pieniądze, których nie mamy na Dzień Olimpijczyka?  W jakim to
celu mamy zwiększyć dotację podmiotową dla  biblioteki o 20 tys? Co naprawdę stoi  u
podstaw  pozbawienia  Komisji  AA  środków  na  statutową  działalność,  zamieniając  ich
przeznaczenie na zadanie o nazwie adaptacja budynku na cele socjalne? Dlaczego tylko dla
zorganizowania  Dnia  Jagody  na  stadionie  i  związanych  z  tym  kłopotów  z  Sanepidem,
musimy wydać ćwierć miliona złotych  których jeszcze długo nie zobaczymy 

Same pytania, na które za pewne barwnie i elokwentnie będzie odpowiadał Pan Krzysztof
Leszczyński, z tym, że udzielanie odpowiedzi na nie nie należy do jego kompetencji. Ale nie
poprosimy o powody, dla których OPS musi natychmiast zostać wyposażony w nowoczesny
samochód służbowy za 35 tys, ani o racjonalne podstawy idei utworzenia komunalnej spółki
budowlanej. Przecież na jej działalność nie mamy pieniędzy, żadnego planu, nie mamy – w



końcu-  czasu,  by  snuć  jakieś  wieloletnie  plany  -  mówimy  o  budżecie  na  2017,  czyli
dosłownie o najbliższych 6-ściu miesiącach. 

W związku z  powyższym, Klub Radnych jedność  zagłosuje  przeciwko fikcji  zawartej  w
projekcie uchwały nr 203.2017.

Radni  Bogumiła  Cymbała,  Krzysztof  Kowalczyk  i  Bogdan  Nuciński  proszą
o dołączenie stanowiska Klubu do protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej Chocianowa.     


