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pokrycie kosztów szkolenia zawodowego dzieci.
Jak mamy to rozumieć? wcześniej można było,
teraz nam się zabiera, czy gmina zbiedniała?
Nasuwa się konkluzja, że 500 zł na dziecko w
Szczercowie działa odwrotnie nad czym ubolewamy z tego powodu.
RD.

Składam serdeczne podziękowania tym z Państwa,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moją
kandydaturę w wyborach parlamentarnych
oddając na mnie głos.
DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE GŁOSY.
Z wyrazami szacunku
Jacek Grzelak.

Oszczędności Gminy,
kosztem naszych dzieci.
Szanowni Państwo, kiedy nasze dzieci zapisywaliśmy do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Szczercowie nikt z nas nie przypuszczał, że
zmiana włodarza Gminy Szczerców uszczupli
nasze portfele o około 500 zł. Od czasu kiedy
została utworzona ZSZ w Szczercowie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych tworząc
coroczny budżet uwzględniał w nim między innymi dotacje w formie dofinansowania pobytu
dzieci w internacie w Sieradzu. Rok szkolny
2014/2015 był ostatnim, gdzie dofinansowanie
było. Zwróciliśmy się pisemnie o wyjaśnienie
sprawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż brak jest podstaw prawnych dla organów
gminy do wydawania środków publicznych na

Raport sekretarza Naturalnej
pod lupą?
Jeszcze nie tym razem…
Dlaczego? Wielu z nas pewnie już zauważyło, że
trudniej obecnie uzyskać informacje dotyczące
naszej Gminy. Nie są już publikowane zestawienia dotyczące wykonania budżetu, mało też
informacji na temat planów. Materiały filmowe
z sesji pokazują, że radni często głosują nad
czymś, a my nie wiemy nad czym. Czasami
nawet nie dyskutują, a zdarza się też, że pan
przewodniczący Szcześniak nie czyta uzasadnień do uchwał. Na pisma kierowane do naszego
wójta najczęściej odpowiada pani sekretarz Naturalna. A czy to wypada zasłaniać się kobietą?
Przecież to wójt rządzi gminą, a nie jego sekretarz. Z drugiej jednak strony – jaki jest charakter
odpowiedzi pani sekretarz Naturalnej, ci co ją
dostali, sami mogą ocenić. Nasz redaktor naczelny nie był z nich zadowolony. Obiecaliśmy
Państwu w czerwcu, że w lipcowym numerze
czasopisma Nasza Gmina Szczerców zostanie
zamieszczony artykuł „Raport sekretarza Naturalnej pod lupą”. Nie przewidzieliśmy wtedy
jednak, jakie trudności nas spotkają. Nie dość,
że wiele osób postanowiło – chyba ze względów
bezpieczeństwa własnej osoby – nie zabierać
dalej głosu w dyskusji społecznej i przestało
nas wspierać, to dodatkowo radni kandydujący
z listy KWW Grzegorza Kmity chyba zapomnieli
z jakimi hasłami szli do wyborów i z jakimi ide-
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ami się utożsamiali. Za chwilę okazało się też, się zmieniło w ciągu dwóch miesięcy, że sekreże uzyskanie dokumentów od obecnych władz tarz Naturalna po dwóch miesiącach stwierdziła:
naszej gminy nie jest takie proste, jak się nam „wniosek, jako nie zawierający w istocie żądania
wydawało. Wiemy już bardzo dużo na temat o udostępnienie informacji publicznej, nie może
raportu sporządzonego przez sekretarza Na- zostać rozpatrzony”? Czy sekretarz Naturalna
turalną, ale podważając jego zasadność chcie- od początku nie chciała udostępnić informacji
liśmy także powołać się na dokumenty, które i dokumentów? Czy chciała jedynie zyskać na
są w posiadaniu Urzędu Gminy w Szczercowie. czasie? Czy zastosowała metodę powszechnie
O udostępnienie tych dokumentów (ale również stosowaną w samorządach w przypadku niedotyczących zwolnień pracowników, zatrudnienia wygodnych pytań? Takie pytania się pojawiają
nowych osób w Urzędzie, słynnej sprawy mob- i pojawiać będą, ale nie będziemy prosić już
bingu, ostatniego przetargu paliwowego) zwrócił sekretarz Naturalnej o odpowiedź na nie. Bo i na
się do wójta Kamieniaka jeden z mieszkańców co możemy liczyć? Na kolejne obszerne uzanaszej Gminy pod koniec maja bieżącego roku. sadnienie odmowy? Niech każdy mieszkaniec
Po dwóch tygodniach ów mieszkaniec otrzymał sam wyciągnie wnioski. Niech zastanowi się
od pani Naturalnej odpowiedź, że z uwagi na nad postępowaniem sekretarz Naturalnej i nato, że zakres „żądanych” informacji „jest bardzo szego wójta. Przecież jeśli są dokumenty, które
szeroki” i „obejmuje obszerną dokumentację”, potwierdzają zasadność raportu sporządzonego
konieczne jest „przedłużenie terminu na ich udo- przez panią Naturalną na temat programu interstępnienie do dnia 03.08.2015 r.” Pani sekretarz netowego, jeśli są dokumenty potwierdzające
Naturalna wyznaczyła maksymalny czas wyni- zasadność zwolnień i zatrudnień w Urzędzie
kający z przepisów na udostępnienie informacji Gminy w Szczercowie, jeśli był mobbing, a ktoś
i dokumentów, ale mimo to wnioskujący miesz- zasłużenie wygrał przetarg, to trzeba to wszystko
kaniec się ucieszył, bo z pisma od niej przecież ludziom pokazać! Oczywiście można też wywynikało, że „żądane” dokumenty i informacje dać decyzję oraz odmówić udzielenia informacji
zostaną mu udostępnione. Zakres jest szeroki, i okazania dokumentów przytaczając „szerokie”
dokumentacja obszerna, więc trzeba poczekać i „obszerne” uzasadnienie, ale czy nie wzbudzi to
dwa miesiące. No to czekał, czekał i się nie podejrzeń, że prawda jest zupełnie inna, a wójt
doczekał, a właściwie doczekał się szerokiej Kamieniak i sekretarz Naturalna, chcą coś ukryć?
i obszernej odnowy udzielenia informacji w po- Pozostawiamy to do Państwa oceny.
staci jednej odmownej decyzji spisanej na prawie
trzech stronach formatu A4, podpisanej przez sekretarza Naturalną i dotyczącej jednego wniosku
Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
oraz obszernego pisma również podpisanego
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
przez sekretarza Naturalną, uzasadniającego odaby ten czas wypełnił Was spokojem,
mowę udzielenia informacji na resztę wniosków.
radością i miłością wśród rodziny,
Okazało się więc, że przez dwa miesiące wcale
bliskich, znajomych i bliźnich.
nie przygotowywano obszernej dokumentacji do
Oby czas, jaki spędzicie razem
udostępnienia, a jedynie opracowywano odmowbył czasem dobrej nowiny,
ną decyzję oraz szukano uzasadnień do odmowy
a po świętach, byście z radością
udzielenia informacji i dokumentów. Trochę to
przygotowali się do przejścia
wszystko dziwne, bo przecież, jeśli istniały przeze starego w nowy 2016 rok.
słanki do odmowy udzielenie informacji i dokumentów, to istniały od początku i już w pierwszym
Zarząd SWIS „ODNOWA”
piśmie pani Naturalna powinna je podać. Co
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Dotyczy wypowiedzi P. Wójta
Gminy Szczerców.

Spotkanie przedwyborcze
w Gimnazjum.

Na Sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2015 r. padły
z ust P. Wójta Gminy – przytaczamy w skrócie,
takie słowa „niektórzy nie wiedzą co w gminie
się dzieje, a dzieje się bardzo dużo i pracownicy
gminy mają pełno pracy.” Aby się przekonać, jak
jest naprawdę zadamy poszczególnym pracownikom pytania które nas interesują. Mamy nadzieję,
że po słowach P. Wójta na wyżej wymienionej
sesji uzyskamy na nie odpowiedź. Następna
wypowiedź, cyt. „pozyskiwanie środków z Unii
Europejskiej to WYŻSZA SZKOŁA JAZDY (co
to znaczy?), a w gminie nie ma osób znających
się na tej SZKOLE.” Rozumiemy więc, że pozyskiwanie środków zewnętrznych przez naszą
gminę jest zadaniem nieosiągalnym. Trzeba było
aż roku urzędowania żeby to powiedzieć i potwierdzić. Przypominamy, że z wcześniejszych
wypowiedzi P. Wójta wynikało zupełnie coś innego, a mianowicie fachowców nam nie brak, to
tylko „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”. W następnym
wydaniu gazetki informacyjnej (jakże wyczekiwanej przez mieszkańców), postaramy się odnieść
do innych tematów, może stacji kontroli pojazdów.

W dniu 28.09.2015 r. w Szczercowie, w ramach
kampanii przedwyborczej odbyło się spotkanie
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Klub
PiS reprezentował Pan A. Macierewicz oraz
osoby Mu towarzyszące, (film na stronie www.
naszagminaszczercow.pl). Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze, ale... każdy z Państwa kto
obejrzy ten film, zauważy niewątpliwie, że stół
przy którym siedzą przybyłe osoby jest pusty,
na białym obrusie nie ma nic. I nie chodzi nam
wcale o przekonania polityczne przybyłych osób,
ale o gościnność naszej gminy wobec odwiedzających gości. Tym bardziej że wcześniej byli
w gminie Kluki, a po wizycie u nas pojechali do
Gminy Rusiec. Panie włodarzu naszej gminy,
o ile się nie mylimy, to w wyborach na Wójta,
Partia Prawo i Sprawiedliwość udzieliła Panu
poparcia, tym bardziej więc, wypadałoby, aby
Pan jako jej przedstawiciel, pokusił się o to, by
na owym stole stała choćby woda i paluszki.
Wypadałoby na zakończenie spotkania, (tak nam
się wydaję), podziękować za odwiedzenie naszej
gminy przybyłym gościom. Apropo na Sesjach na
stole niczego nie brakuje, można nie jeść obiadu.

W związku z powyższym wszystkich chętnych
zapraszamy do współpracy.

Podziękowania dla Sołectwa
Szczerców.
Szanowni Państwo, Sołectwo Szczerców na
swoim zebraniu podjęło uchwałę dotyczącą zakupu sprzętu do ćwiczeń. Sprzęt sportowy zakupiono i postawiono w miejscu dostępnym dla
wszystkich chętnych, którzy będą mogli z niego
korzystać. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych „ODNOWA” niejednokrotnie spotkało się już z pozytywnymi opiniami tej uchwały,
za co należą się podziękowania mieszkańcom
Szczercowa, oraz P. Sołtys.

Jak radna Włodarczyk walczy
o drogę do działki jej męża!
Radna Włodarczyk do dziś walczy o drogę, która
znajduję się na Załużu. A wiecie dlaczego? Przy
tej drodze Radna Włodarczyk ma działkę (dokładnie jej mąż). Oprócz niej właścicielami działek przy tej drodze są m.in. teść naszego obecnego wójta oraz rodzic jednego z pracowników
gminy. Jak do tej pory w tym miejscu „DIABEŁ
MÓWIŁ DOBRANOC”. Ale jak będzie droga oraz
inne media to wszyscy właściciele tych działek
(razem z Radną Włodarczyk) mogą nieźle na tym
zarobić, wie kobita o co walczy!, ale wszystko
do czasu. Zastanawiamy się po co tam droga,
skoro w Szczercowie oraz w naszej gminie jest
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tyle niezbędnych dróg do wybudowania lub modernizacji. A pieniędzy na drogi ciągle nie ma.
(zobacz na www.naszagminaszczercow.pl) cdn.

O czym mówi radny Pacholak?
Radny Pacholak: „O co chodzi z tymi dwoma
działkami na Załużu? Bo, jeżeli ci państwo mają
zamiar budować dom, czy chcą, żeby ta działka
była budowlana w przyszłości, to obowiązkiem
gminy jest doprowadzenie wody. Jak nie to ci
przypomnę (to do radnego Wiedeńskiego), że
za poprzedniej kadencji pan poprzedni wójt odmówił doprowadzenia wody w jednym miejscu
i zapłaciliśmy za to 13 tysięcy odszkodowania.
Bo to jest zadanie własne gminy, które wynika
z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca
90-tego roku. Jak nie to mogę ci dać ksero.
Tak, że ty też powinieneś o tym wiedzieć (to do
radnego Wiedeńskiego).” Niesamowite! Czy ze
słów radnego Pacholaka wynika, że jak nam wójt
odmówi doprowadzenia wody, czy też kanalizacji, wybudowania oświetlenia, chodnika, czy też
ścieżki, itp. to możemy ubiegać się o odszkodowanie? Wszak są to zadania własne gminy
wynikające z ustawy! Czyli, składajmy do wójta
pisma – żądania. Brakuje wiele rzeczy, a zwłaszcza kanalizacji. Jak nam odmówi, to dostaniemy
odszkodowanie! Czy ze słów pana Pacholaka wynika także to, że odszkodowanie możemy dostać
również, gdy wójt nie wybuduje nam wodociągu
do działki, która ma stać się budowlaną w przyszłości? Czyli, gdy wójt nie wybuduje wodociągu
do pola poza wsią? Zobacz materiał filmowy na
(www.naszagminaszczercow.pl) Z drugiej jednak strony Komisja Rewizyjna powinna zbadać
przypadek, o którym mówi pan Pacholak, bo to
bardzo ciekawy przypadek i mieszkańcy naszej
gminy powinni poznać szczegóły. Różne informacje krążą po gminie! Liczymy na odpowiedzialność fachowców, super radnego emeryta
Drzazgi i kompetentnej radnej Szczepanik. Ot
ciekawe..a nowe wnioski mieszkańców o doprowadzenie wody CZYLI (wybudowananie sieci
wodociągowej) już w gminie złożone.
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Tropem pewnej publikacji.
W dodatku do „Dziennika Łódzkiego” – 7 dni
Bełchatów, z dnia 11.12.2015 r. natrafiliśmy na
artykuł pt. „Działki tańsze, gmina zaplaci”. Opisano w nim radosną twórczość P-stwa Radnych
w latach 2010-2014, czyli w poprzedniej kadencji
w Gminie Szczerców. Tak uchwalano zmiany
w planach zagospodarowania przestrzennego, że
zgubiono w nich człowieka, za co teraz gmina
może zapłacić ponad 100 tys. zł. Obecny Wójt P.
Krzysztof Kamieniak też przyznał, że to RADNI
poprzedniej kadencji podjęli taką decyzję, której
konsekwencje możemy teraz ponieść. Oczywiście nie wszyscy Radni głosowali „ZA” gdyż
np. P. G. Woźniak jako Przewodniczący Komisji
Rolnictwa etc., mówił że tak może się stać, to
9 głosów było jednak za, przy 6-ściu wstrzymujących się i uchwała pooooszła do wykonania. Także i w tej kadencji Radni popełnili błąd.
Uchwalając na początku roku plan budżetu gminy,
nie zwrócili uwagi na sprzeczność, którą w nim
zapisali. Ponieważ nie jesteśmy bezpośrednio
tym zainteresowani, to kto chce niech szuka, ale
gdyby znalazł, mogło by to być może różnie się
skończyć. Prosimy o rozwagę, gdyż za Państwa
błędy płacimy My, mieszkancy tej gminy.

Co z tymi środkami
pozyskiwanymi z zewnątrz?
Przeglądając ostatnio gazety natrafiliśmy w nich
na kilka interesujących artykułów, które opisują
pozyskiwanie przez różne gminy z woj. łódzkiego dotacji, na odnawialne żródła energii, czyli
na tak popularnie zwaną „fotowoltaikę” (panele
na domach). I tak, w gminach Przedbórz oraz
Dalików instalacje te już działają, albo są na
ukończeniu. Kiedy więc zaczęto się starać w tych
gminach o owe środki?, ano na wiosnę tego
roku. Napisano, pozyskano, zamontowano i już
działa. Jak na razie w naszej gminie rzecz nie
do wykonania, dlaczego? (patrz artykuł „o WYŻSZEJ SZKOLE JAZDY”). Jak mówi Wójt Gminy
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Przedbórz, w kwietniu (też tego roku)! Urząd że tymi uwagami przyczynimy się choć trochę
Marszałkowski w Łodzi ogłosił nabór wniosków do poprawy pracy ekipy rządzącej, ponieważ
na dofinansowanie instalacji które wykorzystują w naszej gminie nie brakuje chyba osób, które
odnawialne żródła energii. Chętnych było dużo, by mogły sprostać owym wymaganiom.
wnioski napisano, w trybie ekspresowym, bo rozliczenie do połowy października 2015 r. i otrzy- PS. Będziemy czekać co z owego doniesienia
mano 800 tyś. złotych ze środków unijnych co do prokuratury wyniknie i postaramy się Państwa
wystarczyło na założenie 41 instalacji solarnych, poinformować.
oraz na 15 ogniw fotowoltanicznych. Jakie koszty
ponieśli mieszkańcy owej gminy? W zależności
od rodzaju instalacji od 2100 złotych za solary,
do 4500 złotych za fotowolty, to jest niecałe
20 procent całości nakładów. A Gmina Dali- Tytuł ten w całości pochodzi z ulotki przedwyborków?, podobnie. Więcej było zainteresowanych czej byłego już radnego naszej gminy, P. Grzegoniż środków, które gmina pozyskała z Programu rza Woźniaka, (mamy nadzieje, że słowa te nie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na fotowoltaikę. są zastrzeżone patentem i użycie ich, nie będzie
Oto wypowiedź Wójta Gminy: że wiosną tego traktowane jako plagiat). Opadły już – mamy taką
roku zostało do wykorzystania trochę środków nadzieje – największe emocje dotyczące ubiew PROW, więc ogłoszono nabór wniosków na głorocznych wyborów w naszej gminie, dlatego
ogniwa bo, termin gonił – rozliczenie do poło- postanowiliśmy się odnieś do pewnych opinii,
wy października – i się udało. Skąd owe gminy czy stwierdzeń w niej użytych. Chcielibyśmy
pozatrudniały do pozyskiwania tych środków też, w polemice z Pana tekstem użyć logiki, aby
osoby kompetentne. Według nas wypadało by rozebrać ten cały galimatias w nim istniejący. Na
się zapytać, wszak, kto pyta nie błądzi. Co jest początku pisze Pan o Informatorze Szczercowjeszcze ciekawego w wypowiedzi Wójta Gminy skim i publikacjach byłego Wójta, które ośmieDalików, cytat; Zdecydowaliśmy się na realizację lił się, w nim zamieszczać. Stwierdza Pan, że
inwestycji przy – uwaga, uwaga – zastosowa- powinien drukować je... w (czym, albo gdzie?),
niu uproszczonego trybu zamówień publicznych, i wydawać to „coś” za swoje prywatne pieniądze,
bez potrzeby rozpisywania przetargu; (dopisek tu cytat „nie za publiczne!”. Kim wobec tego jest
uwaga, uwaga nasz). Koszty dla mieszkańców Wójt, czyż nie osobą publiczną?, wszak wszelkie
w tej gminie podobne. Czyli, tylko trzeba chcieć ustawy, czy też akty prawne tak Go określają, czy
i umieć je pozyskać. Ciekawi nas też to, dlaczego też sytuują i Pana pogląd nic nie zmieni, ale żeby
Radni naszej gminy nie zadali pytania P. Wójtowi radny (co prawda były), tego nie wiedział, to aż
na powyższy temat, wszak to już rok działalno- dziw nad dziwy. Czyżby więc, odmawiał Pan każści bo przecież to na wiosnę (znowóż wiosna demu Wójtowi (w tym obecnemu), umieszczania
się kłania) tego roku, Wójt dał wypowiedź że, swoich tekstów w Informatorze Szczercowskim?,
będziemy śledzić co można pozyskać z owych przecież nawet nam, tym „be”, taka myśl do głośrodków. Okazało się że środki były, ale nikt wy nie przyszła.
w naszej gminie o nie nie wystąpił, czyżby były
sprawy ważniejsze? Może się doczekamy jakie- Pytamy więc; na jakich łamach ma się wypowiagoś sprawozdania co zdołano pozyskać przez ten dać obecny Wójt Pan K. Kamieniak? Prosimy
rok, byle nie za dużo, bo za 13 milionów złotych o oświecenie nas w tym temacie, bo to co Pan
dotacji, za poprzedniej kadencji, byłego już Wójta proponuje wygląda niepoważnie w stosunku do
Gminy podano do prokuratury. Mamy też taką każdego Wójta. Nie będziemy się natomiast odnadzieję (podobno to matka głupich ale co tam), nosić co do „stylu publikacji” gdyż uważamy go,

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Szczerców!
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za indywidualny dla każdego piszącego i każdy
odbiera go inaczej, bo – jednemu się podoba
córka, a drugiemu teściowa –, takie są zasady
demokracji. My też nie możemy zrozumieć, jak
Pan słusznie zauważył, tej całej dyskusji na tematy majątkowe Wójtów. Jak to się ma odnosić
do zajmowanych przez Nich stanowisk? Przecież obecny Wójt, Pan K. Kamieniak też podaje
w swoim oświadczeniu co i gdzie posiada, oraz
jak Pan to ładnie ujął „że ma jakieś długi”. No
i co z tego wynika? Bo według Pana, (tu znowuż
cytat,, kto oddałby mu w zarząd swój majątek,,
prosimy zwrócić uwagę na słowo „mu” ta mała
litera m, według nas też coś znaczy), obecny
Wójt, Pan K. Kamieniak, też jest niegodny aby
sprawować swój urząd, bo ma jakieś długi?,
przecież to bank udzielił tej pożyczki i według
opinii tego banku Pan K. Kamieniak jest wiarygodny, bo zaciągnięty kredyt spłaci. Skoro więc
oboje mają jakieś długi, to dlaczego jeden z nich
może zarządzać majątkiem, a drugi nie, logiki
w tym u Pana ani za grosz. Idźmy dalej w tą
publikacje. Pan G. Kmita pisze, podajemy cytat
który Pan umieścił w swoim biuletynie „Zeznanie podatkowe składam w Urzędzie Skarbowym
w Łasku. Tam jestem na stałe zameldowany.
W Łasku i okolicy mieszka cała moja najbliższa rodzina”, a zaraz dalej zadaje Pan pytanie
„I dlaczego 4 lata temu, napisał, że od 15 lat jest
mieszkańcem gminy Szczerców?”. A cóż to jedno
z drugim ma wspólnego? Wychodzi z tych dwóch
Pana cytatów taki galimatias myślowy, że jak
to mówią Rosjanie „bez wódki nie razbieriosz”.
Spróbujmy jednak na trzeźwo zmierzyć się z tą
perełką, dlatego więc użyjemy liczby pojedynczej,
aby łatwiej było zrozumieć co Pan namieszał.
Każdy z nas, kto mieszka w Gminie Szczerców,
może być zameldowany tam, gdzie mu się tylko
zamarzy, mogą to być np. Ustrzyki Górne, czy
też Wyspa Wolin, a mieszkania czy inne nieruchomości może mieć jeszcze w pięciu innych
miejscach, poza naszą Gminą. To po pierwsze.
Skoro więc jestem właścicielem tak rozrzuconych
włości, to podatki płacę wszędzie tam, gdzie je
posiadam, także i w naszej Gminie, od czego,
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wbrew temu co Pan pisze, nie ucieknę bo takie
jest prawo! Ale żeby było dla Pana jeszcze jaśniej. Mogę przez całe życie być zameldowany
np. w Gdańsku, a mieszkać w naszej Gminie, bo
tak mi się podoba i cóż to stoi na przeszkodzie,
aby ubiegać się o stanowisko Wójta tej Gminy.
Jesteśmy przekonani, że najlepszemu filozofowi trudno byłoby zrozumieć Pana rozumowania
w tym temacie.
Problemy naszej Gminy może przecież znać lepiej, od niektórych jej mieszkańców. To po drugie.
Został jeszcze ten Urząd Skarbowy, na który się
tak Pan P. Woźniak powołuje. I tu pytanie; – a cóż
on ma do Gminy Szczerców, albo Gmina do niego? –. Czyż mieści się on (ten Urząd) w Szczercowie?, nie, najbliższy nam, ma swoją siedzibę
w Bełchatowie i tam zameldowani mieszkańcy
naszej Gminy płacą podatki, tylko że, to są już
podatki np. od dochodów, zysków, różnych akcyz,
itp., i rozdzielą je Skarb Państwa, a nie Gmina
Szczerców. Tutaj posłużymy się znowuż Pana P.
Woźniak cytatem; „Wójt zarabiający w Gminie
Szczerców powinien tutaj również płacić podatki,
jak my wszyscy”. Aby tak się stało jak Pan tego
się domaga, to musiałby Pan najpierw wywrócić w Polsce cały porządek prawny, oj, będzie
ciężko. Nasza rada jest taka: proszę się spytać
obecnego Wójta naszej Gminy, gdzie płaci podatki od dochodów, oraz gdzie się rozlicza, a na
pewno udzieli Panu wyczerpujących informacji.
Natomiast, co do posiadanego majątku trwałego
znajdującego się na terenie naszej Gminy, to
wpłaty Wójt uiszcza tam gdzie my wszyscy, czyli
w Gminie. To by było po trzecie. W trakcie czytania Pana ulotki, naszła nas taka oto refleksja;
Gmina nasza dopłaca duże sumy, na każdego
mieszkańca, do zużycia wody, kanalizacji, wywozu śmieci itp. To czy nie lepiej by było, idąc tropem Pana rozumowania, gdybyśmy tak wszyscy
się z naszej Gminy wyprowadzili? Zobacz Pan
jakie byśmy mieli jako Gmina, oszczędności, jaki
byłby to dopływ gotówki, ile problemów z głowy
dla każdego z Wójtów? Pomysł być może trochę
w Pana stylu, ale sami widzimy, że chyba głupi,
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bo niewykonalny, natomiast... co to szkodzi napisać. Teraz musimy jednak trochę uświadomić
Pana, jako byłego radnego, jak działa gmina.
Otóż, działa ona na zasadzie – powiedzmy to
najprościej – dwuwładzy, a znaczy to, że istnieje
w gminie organ ustawodawczy i wykonawczy.
Do pierwszego należą Radni, a do drugiego
Wójt Gminy. To przecież nie kto inny jak RADNI
uchwalają co i jak ma być w gminie robione
i na co dzielić budżet, a Wójtowi gminy zleca
się jego wykonanie, przecież był Pan radnym
i powinien Pan to pamiętać. Powinien też Pan
wiedzieć, że nie wszystkie zamierzenia, czy to
radnych, czy Wójta się udaje wykonać i mogą
to być przyczyny od nich niezależne. Odnosimy
się tutaj to tych sum, którymi się Pan posługuje
w tejże ulotce, i na podstawie których stawia
Pan zarzuty poprzedniemu wójtowi. I tak, internet
nie jest jeszcze w gminie ukończony, jego koszt
to być może około 6 mln. zł, czy taki będzie
to zobaczymy, ile środków z zewnątrz pozyska
Gmina-zobaczymy. Co do tych dróg i sum na nie
przeznaczonych, które tak Pana bulwersują, to
powinien Pan jako Radny poprzedniej kadencji
wiedzieć, że był przetarg na ich (dróg) wykonanie, zgłosił się jeden wykonawca, który zażądał
takiej sumy, że można by było za tą cenę wykonać dwie takie drogi, a nie jedną. A sprawa
kredytu. Przypominamy, że gdy poprzedni Wójt
wystąpił z propozycją zaciągnięcia kredytu, to
co działo się na sesji, nie, nie, i jeszcze raz nie.
Kto nie chciał kredytu – radni –, a w ulotce pisze
Pan, że to wina byłego Wójta i co na to mieszkańcy że nie będą tych dróg mieli. Skąd miał
Pan wiadomości o budowie zakładu utylizacji
odpadów, przecież nikt tego nie chciał budować,
tyle w tym prawdy, jak w tej plotce, że były Wójt
chciał zmienić władze w mleczarni. Zapomniał
Pan natomiast o tym, że to na radnych ciąży prawie cała odpowiedzialność za Gminę, owszem
każdy Wójt ma prawo wnosić swoje uwagi, czy
projekty, ale to nikt inny tylko Rada Gminy je
zatwierdza, lub nie, i to Radni właśnie, powinni
przede wszystkim siebie rozliczać. A Pan jako
były Radny też, a nie umywać ręce i mówić „to
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nie ja”, bo wygląda to tak, jakby wtedy, wcale
Pana na Sesjach nie było. Być może zajmiemy
się jeszcze kiedyś programami innych kandydatów, przyszłość pokaże, bo Himalaje, to małe
górki w porównaniu z szczytami głupot, jakie co
poniektórzy wypisują.

Choć Skarbników „było wielu”
Dlaczego tak naprawdę pani Skarbnik odchodzi?
Czy to dobrze dla Gminy Szczerców? Czy finanse naszej gminy są bezpieczne? Zobacz materiał
filmowy! na (www.naszagminaszczercow.pl).
Drodzy Państwo po objęciu stanowiska Wójta
przez P. Krzysztofa Kamieniaka w niedługim
czasie po „współpracy”, Pani A. Włodarczyk
złożyła pisemną rezygnację (wiosna 2015 r.)
z funkcji Skarbnika Gminy Szczerców. Dlaczego podjęła tak nietypową decyzję?, przecież jak
poprzedni Wójt był taki niedobry to należałoby
odejść w 2011 roku. W okresie złożonego wypowiedzenia czy zadał ktoś pytanie Pani A.W.,
czy poprowadziłaby sprawy księgowości gminy
choćby w niepełnym etacie. Jak wiadomo nikt
nie pytał, a może trzeba było zachować „kurę
która znosi złote jaja”. Ale plan to plan, trzeba
poszukać nową osobę na stanowisko. Pan Wójt
podjął się zadania i „znalazł” osobę w Zespole
Obsługi Placówek Oświatowych. Pani Sylwia
Dobrowolska została nowym Skarbnikiem Gminy
Szczerców. Wszystko miało się ułożyć i dotrzeć,
ale w dniu 25 listopada 2015 r. na XIII Sesji
Rady Gminy Szczerców Pani Dobrowolska zrezygnowała z funkcji Skarbnika UG. składając
oświadczenie. Jak poinformowała, podjęcie takiej decyzji są powody osobiste, cyt. „nie mam
odpowiednich cech charakteru aby dalej pełnić tę
funkcję, żyję w ciągłym stresie, wszystko bardzo
przeżywam, zaczyna odbijać się to już na moim
zdrowiu i w związku z tym postanowiłam dłużej
tego nie ciągnąć”. Następnie pytanie zadał radny
Wiedeński cyt. „co dalej Panie Wójcie, na miejsce Pani Dobrowolskiej została osoba przyjęta
do ZOPO, to co będzie tamta osoba zwolniona
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Pani Dobrowolska z powrotem wróci na swoje
stanowisko, czy co dalej jest”, Wójt odpowiada
cyt. „Panie radny na temat spraw kadrowych nie
będę wypowiadał się publicznie na sesji, plan
co do tego jak to ma być zrobione mam” S. Wiedeński „a możemy wiedzieć jak jaki plan” Wójt
„powiedziałem że na temat spraw kadrowych nie
będę się wypowiadał na sesji bo to jest sprawa
wójta i to będzie załatwione jak powinno być
załatwione”, i tyle się radni dowiedzieli. Wiadomo, że do końca grudnia P. Dobrowolska będzie
skarbnikiem. Nadmieniamy, iż należy bacznie
przyglądać się dalszym działaniom Pana Wójta
Krzysztofa Pawła Kamieniaka, ponieważ temat
jest o tyle ciekawy jak powiedział radny SW. „co
dalej Panie Wójcie, na miejsce Pani Dobrowolskiej została osoba przyjęta do ZOPO, to co
będzie tamta osoba zwolniona Pani Dobrowolska
z powrotem wróci na swoje stanowisko, czy co
dalej jest”. W tym roku to już druga rezygnacja
skarbnika w Gminie Szczerców, coś w tym lub
w kimś musi być. Poczekamy, zobaczymy może
znowu pojawi się jakaś „natura” spoza Szczercowa.

Niebywałe! Radna Szczepanik
wychwala halę przy liceum?
Niebywałe! Radna Szczepanik wychwala nową
halę przy liceum? A jeszcze rok temu był to chyba największy minus dla „starej władzy”! A dziś,
proszę, zachwyty. Obecny Wójt nie omieszkał
skrytykować hali w kampanii wyborczej, a dziś
jak się okazuje hala jest piękna i służy naszej
młodzieży. Krzysztof Kamieniak w kampanii wyborczej pytał: „Ciekawe, kto w takim razie będzie
przecinał wstęgę podczas otwarcia?” Otwarcia
nie było, ale czy wójt Kamieniak na tej hali się już
kilka razy nie promował? Zobacz materiał filmowy
na naszej stronie www.naszagminaszczercow.pl.
Proponujemy więc, aby na otwarcie hali zaprosić byłych Wójtów: Włodzimierza Strzelczyka
i Grzegorza Kmitę.
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Co dalej z ....
Przed wyborami kolejny raz obiecywano nam kąpielisko. Po wyborach puste słowa! Jeśli będzie
pogoda, jeśli będzie zapotrzebowanie... latem, co
najwyżej mogliśmy się taplać w niespełnionych
obietnicach! Na jaką pogodę czekał Wójt? Dla
bogaczy? Hojni radni zafundowali mu ogromną
podwyżkę, więc miał za co spędzać wymarzone
wakacje w miejscu, w którym mógł przyjemnie
i bezpiecznie się wykąpać. Czy znów pochwali
się pięknymi fotkami z wymarzonych wakacji,
zobaczymy na razie zima.

Prośba
Szanowni Państwo, w imieniu pacjentów ośrodka
zdrowia w Szczercowie, zwracamy się z prośbą
o nieparkowanie pojazdów na parkingu przed
ośrodkiem w czwartki, (dzień targowy).
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