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Wyjaśniając sprawę na miejscu okazało się, że złoczyńcą zdarzenia jest mieszkaniec Niw. W imieniu
rodziców składam szczere podziękowania strażnikom gminnym, w szczególności Panu Komendantowi za osobiste skuteczne zaangażowanie.

Budżet Gminy – inwestycje – za
rok 2015, czyli podsumowanie
Na rok 2015 radni naszej gminy przeznaczyli na
inwestycje około 8.600.000.00 zł (8 milionów 600
tysięcy złotych), nie wliczamy do tej sumy nakładów
na internet. Jak i na co wydano w ciągu 2015 roku tą
kwotę? Po podliczeniu wszystkich pozycji w rubryce
*realizacja* (stan na dzień 15.12.2015 r.) czyli sum
wydanych przez gminę, zostaje według nas około
1.800.000.00 zł (1 milion 800 tysięcy złotych) nie
wykorzystanych, czyli taka dodatkowa nadwyżka
budżetowa. Kto albo co spowodowało że mamy
w gminie aż takie oszczędności? Podamy kilka
przykładów. I tak w planie nakładów na inwestycje
w 2015 roku widnieje:

Do życzeń dołącza się Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Społecznych „ODNOWA”

Skuteczni
Szanowni Państwo, dnia 21.01.2016 r. popołudniu
do rodzica pewnej gimnazjalistki dotarła informacja,
iż zaparkowany rower dziecka przed kościołem
zniknął. Fakt ten szybko został zgłoszony do Straży
Gminnej w Szczercowie. Powiadomiono, iż złodziej
prawdopodobnie udał się w kierunku Kącika – Niwy.
Strażnicy działając poszlakowo szybko namierzyli
owego sprintera, który podążał w kierunku Niw
na skradzionym rowerze. Zatrzymali i przekazali
delikwenta na Komisariat Policji w Szczercowie.

dział budowa kanalizacji; wartość, nakłady realizacja
010 wieś Szczercowska – Kol Szczercowska 70 000 zł
010 rozbudowa oczyszczalni ścieków Dubie 74 000 zł
010 modernizacja oczyszczalni ścieków Szczercowie 100000
010 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 314 683 zł 159 766
900 budowa budynku na potrzeby rehabilitacji 180 000 zł 1 476
900 modernizacja oświetlenia ulicznego – gdzie? 257 345 zł pusta
rubryka

Pokazujemy tylko te pozycje w których niewykorzystanie przez Urząd Gminy, przyznanych jej środków
było najbardziej widoczne. Można dodać jeszcze że
niektóre z zadań stawiane Wójtowi uległy znacznym
opóźnieniom. Dlaczego i czym to było spowodowane, lub jakie były tego przyczyny oto pytanie
na które odpowiedzi nie znamy. Nie piszemy tutaj
o niewykorzystaniu pieniędzy na „deptak na Widawką” było to tylko 20 000 zł (20 tysięcy złotych), ale
też ciekawi nas to na jakim etapie realizacji jest ten
projekt? Może Pan W. Pacholak coś wyjaśni u Wójta
wszak był – a może i jest – w ten projekt zaangażowany? Proszę Państwa, przecież Rada Gminy
posiada funkcję kontroli Organu Wykonawczego
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rok dołożono 1 milion złotych, co daje razem 1 miktórym jest Wójt Gminy i to wójt powinien radzie
lion 180 tysięcy złotych z budżetu. Mamy nadzieję
składać okresowe sprawozdania z wykonywania
budżetu przez nią uchwalonego. Czy można było że Pan Wójt tak przyspieszy tempo prac że i tych
pieniędzy braknie i być może przedstawi radnym
by się gdzieś dowiedzieć ile, skąd i na co gmina
poprawkę budżetową o zwiększenie wydatków na
pozyskała w ubiegłym roku funduszy ze środków
zewnętrznych, albo może jeszcze inaczej, czy zo- ten cel. Jesteśmy za. Osobnym tematem jest nasz
stały złożone przez gminę jakieś wnioski w sprawie Ośrodek Zdrowia, co trochę to jakiś nowy problem
ich pozyskania? Nie mówimy o dotacjach z Powiatu, jest z nim związany. Ostatnio skrócono godziny
pracy rehabilitacji i nie ma winnego w tej spraktóre prawie co roku są przyznawane, bo suma do
wie. A wiemy co piszemy. Rehabilitacja i funkcjoprzebicia jest duża, bo wynosi 13 milionów złotych
które wpłynęło do naszej gminy za poprzedniej ka- nowanie ośrodka zdrowia to miały być priorytety
dencji. Aż się prosi aby na zakończenie zacytować nowo wybranej władzy. I tu cytaty z programu wyborczego obecnego Wójta Pana K. Kamieniaka.
taki oto wpis który został zamieszczony na portalu
Spotykając się z mieszkańcami słyszymy wiele
społecznościowym przez obecnego Wójta Gminy.
głosów niezadowolonych z dotychczasowej oferty
Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Szczerców
14 listopad 2014 r. Wypowiedź K. Kamieniaka. opieki zdrowotnej. Najbardziej palące problemy to:
• dostęp do zabiegów stomatologicznych dla dzieTeraz tylko wspólnie postawmy „kropkę nad i”.
ci i zajęcia rehabilitacyjne,
Mamy obawy że to „i” zniknie i nie będzie nad czym
• Warte rozważenia jest to, by osobom starszym,
tej kropki postawić.
schorowanym zapewnić pełniejszy dostęp do
wizyt lekarskich. Na zdrowiu nie należy oszczędzać – dotychczasowe władze Gminy Szczerców zdają się tego nie dostrzegać i pieniądze
z budżetu przeznaczają na inne cele.
Chcemy Państwu przedstawić tą część budżetu
w której zawarte są wydatki majątkowe, czyli na co, W 2015 roku zabezpieczono w budżecie dla Ośrodka Zdrowia w Szczercowie na ten rok 50 tysięcy
gdzie i ile pieniędzy powinno być wydane. Jest to
załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej na rok złotych, tylko na rehabilitacje. Pytanie: gdzie te
2016. Dlaczego taki jest jego kształt? Przytoczymy pieniądze? Czyżby pomiędzy Panem Doktorem
słowa Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Wyszatyckim, Komisją Zdrowia, a Wójtem GmiSzcześniaka, z Komisji Regionalnej Izby Obrachun- ny brakło współpracy?, tego nie wiemy, stąd te
pytania. W tym roku Radni Gminy przeznaczykowej (RIO) w Łodzi z dnia 4.02.2016 roku. „Gmina
li
także 90 tysięcy złotych na USG dla ośrodka
Szczerców liczy 23 sołectwa. Sołectwo Szczerców
oraz sam Szczerców jest wizytówką naszej gminy, zdrowia. Panie Doktorze prosimy coś z tymi funduszami zrobić, wszak, patrz powyżej. Za tymi
dlatego powinniśmy o niego szczególnie dbać. Nie
możemy jednak jako radni zapominać o pozostałych zmianami zagłosował nawet Pan Karol Kucharski który jest Radnym z okręgu w Szczercowie.
mieszkańcach naszej gminy, których warunki życia
odbiegają od tych jakie są w Szczercowie. Dlatego Dlatego zastanawia nas postawa Radnych z Klubu Niezależnych co do głosowania nad budżetem.
dokonaliśmy jako ósemka radnych takich zmian”.
Wydatki majątkowe w budżecie gminy to 7 mi- Czyżbyście Państwo byli także przeciw rehabilitacji,
oraz aparatu USG do Przychodni? A może chodziło
lionów 761 tysięcy 137 złotych, co wynosi około
o coś zupełnie innego, skoro ten budżet zaskar17% całości budżetu. Nakłady przeznaczone na
budowę wodociągów, kanalizacje, oczyszczalnie żyliście do RIO w Łodzi? (czytaj artykuł o RIO).
ścieków, w różnych miejscowościach to około 2 O szóstko radnych, przecież już ten sam fragment
programu wyborczego Wójta Gminy K. Kamieniaka
miliony 200 tysięcy złotych. Nakłady na drogi to
wart
jest uwagi.
też około 2 miliony 200 tysięcy złotych, oświetlenie
ulic to kolejne 500 tysięcy złotych. Czy to dużo nie PS. 1. Dlaczego nie chcieliście też „deptaka
wiemy, ale jakieś inwestycje w gminie będą. Teraz nad Widawką” bo nam ten punkt się podoba?
osobny temat związany ze zdrowiem. Pisaliśmy 2. A może uda się nam przekonać Wójta Gminy
już o małym wykorzystaniu funduszy na budynek Pana K. Kamieniaka do udzielenia wypowiedzi na
rehabilitacji w ubiegłym roku, to jednak na 2016 temat budżetu na rok 2016?

Omówienie wydatków
majątkowych na 2016 r.
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Szanowni Państwo ku informacji, wydatki majątkowe na rok 2016 wzrosły ok. 1 milion 700
tysięcy złotych.

Plan wydatków majątkowych
w 2016 roku budżet gminy
Szczerców
zadanie inwestycyjne:				Wartość:
budowa wodociągu: Stanisławów Pierwszy		
10 000
Chabielice – przyłącze do działek 1249, 457		
27 698 88
w tym fundusz sołecki				
27 698 88
razem						37 696 88
budowa kanalizacji: Osiny (wraz z oczyszczalnią)
650 000
Wieś Szczercowska – Kol. Szczercowska		
650 000
Polowa – Borowa					290 000
Brzezie – Kozłówki					10 000
Marcelów – Rudzisko				
10 000
Tatar						10 000
Kieruzele						10 000
Stanisławów I i II					
285 000
Podklucze					10 000
razem						1 925 000
przyłącze wodno-kanalizacyjne do toalety (wyspa)
rozbudowa oczyszczalni ścieków Dubie		
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		

20 000
10 000
250 000

przebudowa dróg gminnych:
Firlej – Zbyszek G2				
600 000
Chabielice Wieś					50 000
Dubie działka 316					
22 987 20
w tym fundusz sołecki				
22 987 20
razem						672 987 20
budowa dróg wewnętrznych:
Grudna działka nr 252				
200 000
Żabczanka – Podżar działka 958 1094 1209		
250 000
Szczerców działka 1238 2502			
50 000
Magdalenów – Kuźnica Lubiecka			
100 000
Chabielice działka 340/4				
250 000
razem						850 000
zakup gruntów do zasobów komunalnych:
w tym fundusz sołecki				
zakup sprzętu komputerowego;			

6 000
5 000

budowa budynku na potrzeby rehabilitacji;		

1 180 000

modernizacja oświetlenia ulicznego:
budowa oświetlenia ulicznego
ul. Południowa					110 000
ul. Niwy Małe					60 000
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Wieś Szczercowska				50 000
Dubie						120 000
Kieruzele droga nr G28				
50 000
projekt i budowa oświetlenia ulicznego Dzbanki		
20 000
projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Grudna, Lubiec, Niwy, Polowa, Stanisławów Drugi, Tatar
Borowa,						97 631 15
w tym fundusz sołecki				
97 631 15
razem						507 631 15
zakupy inwestycyjne;				
133 713 85
w tym fundusz sołecki				
133 713 85
wykonanie ogrodzenia; Chabielice, Osiny, Podżar, Stanisławów I
fundusz sołecki					34 175 76
budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki			
200 000
parking Chabielice					100 000
remont i rozbudowa orkiestrówki w m. Chabielice
300 000
zakup i montaż klimatyzacji dla świetlicy Janówka
fundusz sołecki					14 000
zakup wyposażenia do świetlicy Janówka i Szczercowska
Wieś fundusz sołecki				
10 932 13
budowa świetlicy Polowa				
380 000
budowa garażu w Borowej				
30 000
montaż instalacji fotowoltaicznej – hydrofornia Chabielice 120 000
zakup maszyny do konserwacji sztucznej trawy		
15 000
remont hali kompleksu sportowego			
50 000
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – dotacja;
droga Kamień-Chabielice,				700 000
droga Magdalenów					50 000
razem						750 000
Komenda Wojewódzka Policji – dotacja			
Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja			
SPZOZ w Szczercowie				

25 000
44 000
90 000

Nasza „sympatyczna” Pani
Radna Dorota Włodarczyk
(D.W.) powiedziała
I znów po słowach Pani Radnej D.W., które powiedziała na ostatnich Sesjach Rady Gminy wpadliśmy
w wielki zachwyt i w jeszcze większe oszołomienie.
W sprawie nadpalenia trawy na boisku szkolnym
które miało miejsce kiedy grała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy usłyszeliśmy „że odpowiedzialny za to zaniedbanie zostanie ukarany”. Kto to jest,
tego już Pani Radna D.W. nie zdradziła. Dlatego
mamy do Pani – po pierwsze – taką prośbę. Czy
nie można by nie karać owej osoby, przecież nie
podpaliła sama tej trawy, nikomu też tego czynu nie
zleciła, ot przypadek lub ślepy traf. Po drugie, a jakie to ustawy czy akty prawne dają Pani jako Radnej
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– choćby była przewodniczącą komisji – taką władzę, następujących radnych: 1. Wiedeński Stanisław
która by uprawniała do karania kogokolwiek. Prosi- – przewodniczący klubu Radnych Gminy Szczermy o wyjaśnienie. Po trzecie i ostatnie, ponieważ ców, 2. Brożyna Izabela, 3. Kaźmierczak Andrzej,
nie wiemy kogo to Pani chce karać, widać to wielka 4. Kucharski Karol, 5. Materac Bogdan, 6. Pietrzyk
tajemnica, domyślamy się że może być na przykład Zenon, 7. Szcześniak Zbigniew – przewodniczący
tą osobą... aż sam Wójt Gminy? Różnie możemy Rady Gminy, 8. Wlazłowski Jan – była długa, wraz
pisać o naszym Panu Wójcie ale żeby zaraz karać, opisem ile to podczas procedowania obu budżetów
nigdy nam to do naszych głów jakoś nie przyszło. złamano paragrafów i innych przepisów. Możliwość
Pani Radna także nie głosowała za budżetem bo... dokładnego zapoznania się ze skargą przez tą
tu cytat z lutowej sesji 2016 r. „nie był to budżet który ósemkę radnych, nastąpiła dopiero podczas jej rozdał Mi do ręki Pan Wójt jako projekt budżetu, tylko
patrywania, to jest w dniu 04.02. 016 roku. Radnych,
był to projekt Klubu Radnych i dlatego nie głosowa- których oskarżano o to wszystko na posiedzenie
łam za budżetem”. No i wszystko jasne. Nieważne
Kolegium RIO przybyło pięciu, natomiast z szóstki
co było w budżecie, ważne kogo się lubi a kogo
radnych którzy wnieśli tą skargę, w tym dniu w RIO
nie. Logika tej wypowiedzi jest wprost powalająca. nie było nikogo. Jak się domyślamy reprezentował
Co da lub powie Wójt to święte i żadnej dyskusji. ich Wójt naszej gminy pan Krzysztof Kamieniak, któTo może Pan Wójt nie powinien dawać projektu
ry był obecny podczas rozpatrywania jej przez RIO
budżetu tylko budżet – różnica wielka –, ale Pani wraz z radcą prawnym oraz nową Panią skarbnik
Radna D.W. PRZEPISY MOWIĄ INACZEJ. Ale tak naszej gminy. Ta przychylność wynika według nas
naprawdę, to Pani Radna jest za. Pani Radna B. także z tego, że wypowiedzi Pana Wójta podczas
Szczepanik też jest za, ale głosuje przeciw, wynika
posiedzenia w RIO były owej skardze bardzo przyteraz że wszyscy byli za tym budżetem, tylko tak chylne. Opinia RIO jest jednak taka: nie złamano
jakoś to głosowanie dziwnie wyszło. Link do filmu żadnego przepisu ani artykułu przy procedowaniu
strona www.tvntl.pl
obu budżetów, czyli że uchwalono je zgodnie z obowiązującym prawem, a skoro tak, to są obowiązująhttp://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainme- ce i Wójt Gminy Pan Krzysztof Kamieniak powinien
nu-30/kurier-mainmenu-39/17445zainwestuj-w- je wykonywać. Jak to czasami dobrze jest się choć
gm-szczercow-i-mieszkacow
trochę znać na przepisach Państwo Radni – co
prawda tylko niektórzy z Was. Macie przecież do
autor: Marzena Andrzejewska
pomocy radców prawnych gminy, możecie się ich
dopytać jeśli czegoś nie wiecie.

Porażka wójta Kamieniaka
i jego radnych, oraz radnych
Labryszewskiego?

W dniu 04.02.2016 roku została rozpatrzona przez
RIO w Łodzi skarga wniesiona przez Klub Radnych
Niezależnych z gminy Szczerców, która dotyczyła –
między innymi – nieprawidłowości przy uchwalaniu
planu budżetu gminu na rok 2016, oraz nieprawidłowości przy uchwalaniu długoletniej prognozy
budżetowej na lata 2016–2022. Podpisali się pod
nią następujący Radni gminy: 1. Pacholak Wojciech
– przewodniczący klubu, 2. Drzazga Krzysztof, 3.
Pabiś Teresa, 4. Szczepanik Barbara, 5. Włodarczyk Dorota jako członkowie klubu, oraz jako 6-sta
Wyszatycka Monika Anna nie należąca do tego
klubu (dane podajemy na podstawie e-bipu ze strony
Gminy Szczerców, podtytuł Kluby Radnych, stan na
dzień 05.02.2016 roku). Sama skarga na działanie

Chcielibyśmy teraz opisać jak wyglądało rozpatrywanie skargi przez RIO na nasz budżet. Na początku posiedzenia Pani Przewodnicząca Komisji
zadała pytanie: kto jest obecny z osób które skarżą
budżet? Odpowiedź- nie ma nikogo?, jest tylko Wójt
Gminy Szczerców. A pozostałe osoby?, są to radni,
łącznie z Przewodniczącym Rady Gminy których
ta skarga dotyczy. Taki ciekawy zbieg okoliczności,
który nie pozwalał z jakiś powodów przybyć szóstce
Radnych, podpisanych pod skargą na posiedzenie
RIO. Zlekceważyliście Państwo w ten sposób RIO
w Łodzi, poprzez nie stawienie się przed Komisją,
a na „placu boju” pozostawiliście samego Pana
Wójta. Dlatego, według nas, wyglądało to w RIO
tak, jakby Wójt Gminy był przedstawicielem tylko
Waszej szóstki, a nie całej gminy, natomiast gmina
są to wszyscy mieszkańcy zajmujący tereny które do
owej gminy należą więc Wójt, jest także Ich reprezentantem. Jednym z punktów Waszej skargi było to,

Nasza Gmina Szczerców
ze Przewodniczący Rady Gminy nie udzielił głosu
Radnemu Wojciechowi Pacholakowi podczas debaty
nad budżetem gminy czym naruszył... i tu odpowiednie przepisy. Opiszemy więc jak to na owej sesji
było. Na wniosek Wójta Gminy Przewodniczący
Rady ogłosił przerwę w obradach i powiedział „po
przerwie wznawiamy obrady od głosowania wniosku” czyli dyskusja nad danym punktem jest w tej
chwili zamknięta i nic się na to już Panie Radny nie
poradzi, znów się kłaniają przepisy. Wejdźmy trochę
głębiej w zaskarżone przez Was budżety. Piszecie
Państwo Radni (owa szóstka) w swojej skardze że
Klub Radnych Gminy Szczerców przegłosował 25
poprawek zgłoszonych do projektu budżetu, a nie
przegłosowano pozytywnie Waszych i byliście tym
faktem ogromnie zaskoczeni. Według Was tak postępować nie wolno, bo narusza to przepis art. 233
Ustawy o Finansach Publicznych, tekst artykułu
na stronie www.naszagminaszczercow.pl. Państwo
Radni: B. Szczepanik, T. Pabiś, K. Drzazga, D.
Włodarczyk, M. Wyszatycka oraz W. Pacholak, artykuł ten mówi tylko o tym, kto taki projekt budżetu
sporządza, i jak z niego wynika sporządza go Wójt
Gminy i nikt Mu tego prawa nie może odebrać. Mylicie pojęcia, bo czym innym jest projekt uchwały
budżetowej, a czym innym jest uchwała budżetowa, czyli co już obowiązuje. Gmina ma radców
prawnych? Ma, a nawet dwóch.
Napisaliście w skardze do RIO, że w wyniku głosowania na sesji „zlikwidowano niektóre zadania
„Komisja RIO zadała pytanie” czy były to zadania
przez gminę rozpoczęte i czy poniesiono już na nie
jakieś nakłady”? Jak rozumiemy chodziło o to ile
pieniędzy już zostało na te zadania przez gminę
wydanych. Odpowiedź Wójta Gminy i Przewodniczącego brzmiała tak samo, nic. Zastanówcie
się co piszecie, bo znów postawiliście przy tej
odpowiedzi Pana Wójta K. Kamieniaka w niezbyt
przyjemnym położeniu. A szkoda że nie zapoznaliście się Państwo dobrze z Ustawą o Finansach
Publicznych artykuł 240 pkt. 2, tekst na stronie
www.naszagminaszczercow.pl. Wynika z niego, że
skoro nie przekroczono warunków wymienionych
tym artykule, to zmiany w projekcie budżetu dokonywać można. WSA w Krakowie i w Olsztynie – na
które to wyroki się powołujecie – tak ten artykuł
wyjaśniają. Wypada tylko zapoznać się z całym
orzeczeniem tych Sądów. Posiedzenia Komisji RIO
w Łodzi różnią się w dużym stopniu od posiedzeń
Rady Gminy. Cenione są tam odpowiedzi mery-
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toryczne a nie ogólnikowe, bowiem RIO ocenia
skargi i wyjaśnienia wyłącznie pod względem ich
zgodności z ustawami i artykułami. Nie opłaci się
według nas , mówić lub pisać co się wie, lub co się
wydaje że się wie, ale trzeba wiedzieć co się mówi,
aby można było potem te słowa umieć napisać. I to
by było tyle co do Państwa skargi i odpowiedzi na
nią udzielonej przez RIO w Łodzi. O szóstko radnych gdybyście zapoznali się lepiej – co prawda
niektórzy z Was – z przepisami to może..? Może
to ostatnia taka Wasza wpadka?, stąd ten znak
zapytania w tytule.

Turniej oldbojów
im. Marcina Hofmana
Trzynastego lutego w Szczercowie miał miejsce
I Turniej halowej piłki nożnej oldbojów im. Marcina

Hofmana. Zawody zostały zorganizowane przez
drużynę szczercowskich oldbojów, której Marcin
był czołową postacią, najbardziej wyróżniającą się
i rozpoznawalną dla innych zaprzyjaźnionych zespołów. Nic więc dziwnego, że w turnieju chciało wziąć
udział aż 12 zespołów, które swoją obecnością
chciały uczcić pamięć o Marcinie. Zawody otworzył
A.B. przypominając dokonania zmarłego kolegi, jego
zaangażowanie na rzecz rozwoju szczercowskiego
sportu i bazy sportowej, bezinteresownej chęci niesienia pomocy innym poprzez organizację i udział
w akcjach charytatywnych, a także motywującej
roli jaką odgrywał w drużynie oldbojów. Następnie
drużyny rozpoczęły rywalizację, która odbywała
się w dwóch szczercowskich halach sportowych.
Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup uzyskiwały
awans do półfinałów, a pozostałe rozgrywały mecze
o poszczególne miejsca w całym turnieju.
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Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do
ukształtowania określonych poglądów i zachowań
zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji
intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem
jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet
całkowicie fałszywych argumentów).
Ponieważ spotykamy się ze stwierdzeniem „że
uprawiamy propagandę” to prosimy zapoznać się
z powyższym znaczeniem tego słowa, a zwłaszcza z jego podkreśloną częścią. Nie interesują
nas anonimy, ale niedawno na stronie internetowej
www.szczercownaszagmina.pl znalazł się – tak
uważamy – szczególnie głupi i bezmyślny wpis,
który obraża osobę w nim wymienioną z imienia
i nazwiska. Autor tych „mądrości” niejaki Szczercowianin, jak widać żyje nie w realu lecz w matriksie
(wirtualna rzeczywistość) i stamtąd pochodzą jego
wiadomości. Jak sobie ktoś coś wmówi to zawsze
będzie twierdził że mówi prawdę, ale prawdy to według górali są trzy, jakie nie wymienimy. Poza tym
nieładnie jest podpisywać się czyimś skrótem, źle
to świadczy o kulturze osobistej. Prośbę Szczercowianina – aby wyprowadzić Go z błędu – spełniamy
w jego stylu, a ten wpis i wiele innych podobnych
uczcimy chwilą milczenia.
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Wypowiedź Pana Marka
Kowala Kierownika Referatu
Inwestycji i Zamówień
Publicznych na XVI Sesji Rady
Gminy 25.02.2016 r. dotycząca
programu zakładania paneli
słonecznych.

Nie możemy pokazać Państwu tego nagrania gdyż
moglibyśmy – być może – naruszyć czyjeś „dobra
osobiste”? Słychać w tle bardzo dużo różnych komentarzy nie związanych z omawianym tematem,
dlatego zmuszeni jesteśmy tylko do opisania słów
Pana M. Kowala. Postaramy się oddać w miarę dokładnie wszystko to co zostało powiedziane. W ubiegłym roku na wiosnę Wójt Gminy Pan K. Kamieniak
zrobił rozpoznanie ilu mieszkańców jest chętnych
do założenie na swoich budynkach odnawialnych
źródeł energii, czyli paneli słonecznych. Wpłynęło
około 1500 podań. I już w lutym 2016 roku mogliśmy się dowiedzieć od Kierownika odpowiedniego
referatu czyli Pana M. Kowala na jakim etapie realizacji jest ów projekt. Będziemy dużo razy używać
przypuszczeń, gdyż w wypowiedzi tej jest, według
nas, za mało konkretów. Wynika z niej to. Powinien
P.S. O ciastkach radnego Z. Śniega też na owej
powstać taki projekt aby mogło z jego dobrodziejstronie napisano.
stwa skorzystać jak największa ilość mieszkańców.
Cieszymy
się z takiego stwierdzenia bo wynika
T.W.
z niego że może coś się wreszcie w tym temacie
A teraz osobiste odczucia tego, który odpowiada za zostaną podjęte jakieś działania. Dofinansowanie
tą gazetkę. Moje IQ widocznie wynosi „mniej niż do niego ze środków zewnętrznych wynosi 85%
całości nakładów poniesionych przy jego realizacji.
zero” gdyż nie mogę zrozumieć pewnego wpisu na
YOUTUBE. IQ to nic innego jak iloraz inteligencji, Dużo, ale chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwane
koszty kwalifikowane. Trzeba więc w tym projekcie
a jak jest iloraz to musi być i ułamek, widocznie
ten ułamek u osoby piszącej w ten sposób jest tak napisać wniosek na taki budżet, aby zawarte w nim
wysoki, że ja, czuję się „maluczki” przy nim. Zresztą ramy finansowania spełniały ściśle odpowiednie
oceńcie Państwo sami ten wpis i ów iloraz osoby kryteria określone wymogami tego zadania. Czyli
musi być zawarte w nim „ile, na co, dlaczego, do
piszącej. A gdzie kultura wypowiedzi? Widocznie
w IQ już się nie mieści. Jaka sztuka taka i kultura. kiedy itd.”, aby nie było żadnych problemów przy
W obu tych wpisach podano tyle przekłamań i nie- jego rozliczeniu. I tutaj Pan M. Kowal proponuje aby
prawidłowości że szkoda ich prostować. Jak widać zlecić opracowanie takiego wniosku projektantowi
głupota ludzka dawno już przekroczyła miłosierdzie z zewnątrz. Jaki to koszt nie wiadomo i nie wiadomo czy będzie to uznane za koszty kwalifikowane.
boskie.
Bez urazy, ale w Pana zadaniach jako Kierownika
referatu widnieje taki oto punkt:
• przygotowywanie wniosków o przyznanie środków
pomocowych z UE na zadania inwestycyjne oraz
rozliczanie otrzymanych środków.
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Chyba że środki na to zadanie nie pochodzą z UE. widać zero konkretów, może i dzisiaj jest jeszcze
A gdyby tak wniosek ów nie uzyskał akceptacji to za wcześnie jeszcze aby o nich mówić. Jedynym
wydatek na niego pokryje budżet gminy? Mówi Pan
potwierdzonym konkretem jest to że wnioski na owe
że dotyczy to tylko paneli słonecznych, a o fotowol- „nowości” złożyło 1500 osób. Nie uprawiamy wrotaice to nie mamy co marzyć bo za droga. Ma Pan
giej propagandy, ale minął już rok, a nawet więcej
racje, ale może ktoś z mieszkańców chciałby wybrać o mówieniu o odnawialnych źródłach energii a czas
droższą opcję? Niektóre gminy tak właśnie piszą w naszej gminie się zatrzymał jeśli chodzi o to
wnioski (gmina Sulmierzyce), na panele i fotowol- zadanie. Mimo wszystko trzymamy kciuki i może
taikę. Warto by chociaż spróbować. Przytacza Pan
wreszcie Pan M. Kowal będzie właściwym człowiegminę Rząśnia w której do tej pory założono już kiem na właściwym miejscu. Będziemy oczekiwać
około 1000 paneli słonecznych, a w tym roku już że słowa te zamienią się w owe panele słoneczne,
złożono wnioski na około 300 dalszych, natomiast
które będzie widać na dachach naszych domów.
nasza gmina dopiero się do tego przymierza. Jest
T.W.
Pan dopiero od grudnia 2015 roku kierownikiem
swojego referatu, nie możemy mieć więc żadnych
pretensji o brak działań w ubiegłym roku, ale dlaczego nie można było tych wniosków przygotować
np. w styczniu? Sam Pan mówi że prawie już marzec a my dopiero nad nimi myślimy i może okazać
się (odpukujemy w co trzeba aby nie zapeszyć) że
może być za późno.
Nie dość, że brakuje na kanalizacje i drogi, to jeszTrochę konkretów czyli cyfr przekazanych przez cze przecież miało powstać centrum rehabilitacji,
większe przedszkole, żłobek i dom opieki dla poPana. Koszt jednej takiej instalacji to około 15.000
trzebujących, itp. Za chwilę półmetek kadencji wójta
złotych razy 1500 chętnych co daje sumę około
Kamieniaka
i jego radnych oraz radnych kandydata
22 milionów złotych. Dofinansowanie wyniosło by
około 16 milionów złotych. Faktycznie obie sumy na wójta Labryszewskiego. Co słyszymy? Gdyby
nie stworzony przez wójta deficyt, mielibyśmy tylko
robią wrażenie. Ma Pan rację że chyba nikt nam
3 mln na inwestycje? Z czego pokryje wójt Kamietych 16 milionów w całości nie przyzna. Trzeba
rozłożyć tą inwestycję na lata, tylko na jak długo? niak deficyt? Ano z nadwyżki z lat poprzednich?
Bo na razie, jak sam Pan to mówi, u nas nie zro- Co? To poprzedni wójt tak dobrze gospodarował,
biono w tej sprawie jeszcze nic. 22-16=6 milionów że zostawił obecnemu pieniądze na inwestycje?
złotych. Taka sumę musi więc ktoś dołożyć, praw- Niewiarygodne! Przecież uświadamiano nas, że nie
dopodobnie gmina i jej mieszkańcy i to nie tylko ci chodzi o to, by być dobrym strażakiem, harcerzem,
piłkarzem i piosenkarzem, a tylko dobrym gospodaktórzy chcą te panele mieć. Radni muszą więc te
wydatki w budżecie znaleźć i rozłożyć je na ileś lat, rzem? To jak gospodaruje obecny wójt? Tylko 3 mln
czyli coś będzie a na coś braknie. Jaki więc pro- z „obecnych” pieniędzy, a reszta z lat ubiegłych?
cent z tych 6 milionów złotych pokryją mieszkańcy I w dodatku w tych ubiegłych latach tyle zostało
też nie wiadomo. Aby tylko nie całość bo może to zrobione? No i jeszcze pieniądze będą z oszczędbyć około 4 tysiące złotych na jedno urządzenie. ności z inwestycji, jeśli takowe będą! A czy będą,
jeżeli brakuje pieniędzy? Co się dzieje w gminie
Na koniec wspomniał Pan o pięcioletnim okresie
Szczerców? Jak wygląda nasze „pięć minut”? Zow którym to gmina będzie właścicielem takiego
bacz materiał filmowy!
panela. Czy można przybliżyć o co chodzi i czym

Po roku rządów wójta
Kamieniaka brak pieniędzy na
inwestycje?

będzie taka umowa między mieszkańcem a gminą
obwarowana? Oczywiście chodzi nam tutaj o jakiś
dodatkowy wzrost kosztów dla osób które zdecydują
się na założenie takiej instalacji.

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

Wszystko to o czym tutaj napisaliśmy to na razie
tylko domysły i przypuszczenia ale nie nasze. Takiej
informacji udzielił na XVI sesji pan M. Kowal. Jak

Planowane wydatki, oczywiście w budżecie, to
suma około 314.000 zł. Ile z tego wydano? Jak
podano w Informatorze Szczercowskim z grudnia
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2015 roku „samorząd gminy przeznaczył na ten
cel około 160.000 złotych”. Nie pomoże zaklinanie
rzeczywistości, bo tyle tylko gmina wydała, a przeznaczone było 314.000 zł. Cóż więc z pozostałą
nie wydaną przez gminę resztą, około 154.000 zł.
Za 160.000 zł założono 18 przydomowych oczyszczalni, prosty rachunek pokazuje, że można było
zrobić jeszcze 18? Dlaczego to gmina nie powiadomiła owych pozostałych mieszkańców, aby zrobili
plany przyłączy – nie wiemy tego – i tak, mimo że
przeznaczono więcej, to wydano tylko około połowy przeznaczonych na ten cel środków. Przecież
można było zajrzeć do tych wydatków w 2014 roku
i szacunkowo wyliczyć koszt jednej oczyszczalni.
Następna tajemnica Urzędu Gminy. W poprzedniej
kadencji, takie sytuacje były nie do pomyślenia!

Z ostatniej chwili
Nasz specjalny wysłannik do RIO, prostuje wypowiedzi które padły na Sesji Rady Gminy w dn.
25.02.2016 r. Panie Wójcie Gminy Szczerców, to
bardzo dobrze że Pan był 4 lutego 2016 roku w RIO
w Łodzi, tylko że tam Pan reprezentował Radnych
którzy złożyli tą skargę, a gmina to wszyscy jej
mieszkańcy jak i wszyscy radni. Przypominamy też
Pana odpowiedź w RIO co do rozpoczętych zadań
w innym artykule tej gazetki. Komisja RIO natomiast
nie była zaskoczona że tyle osób z naszej gminy
przyjechało, tylko była że tak powiemy, zdziwiona
że nikogo z radnych którzy ową skargę napisali nie
było. Nadmienił Pan też, że z innej gminy była tylko
Pani Skarbnik, nasz wysłannik rozmawiał z Nią
prywatnie, więc nie może napisać Jej opinii co
do nieobecności osób z tamtej gminy. Pan Radny
Pacholak jest zdziwiony tym że nikt Go o spotkaniu
w RIO nie powiadomił. Jest Pan przecież Przewodniczącym Komisji Budżetowej i jednym z podpisanych pod skargą do RIO. Nie ciekawiło Pana
kiedy nastąpi jej finał w Łodzi? Spodziewaliśmy się
innego tłumaczenia, a to co Pan mówi według nas
brzmi słabo, jakoś tak bez przekonania. Film do
artykułu na stronie www.naszagminaszczercow.pl.

Titanic tonie powoli…
Szanowni Państwo przypomnijmy krótko kilka faktów.
Początek kadencji Wójta Kamieniaka i rezygnację
z pracy w UG składa asystentka Wójta, następnie
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Skarbnik Gminy Szczerców Pani A. Włodarczyk
odchodzi na zasłużoną emeryturę, kolejna Skarbnik
P. Sylwia Dobrowolska odchodzi po trzech miesiącach wyczerpującej pracy. Te sytuacje można
było przewidzieć, ALE że „statek” opuści Sekretarz
Gminy Elżbieta Naturalna tego nikt się nie spodziewał. Stało się, w lutym 2016 r. P. E. Naturalna
podjęła pracę na stanowisku Sekretarza w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Myślę, że sobie
polepszyła, ponieważ zostawiła problemy Gminy
Szczerców Radnym mniejszościowym i Wójtowi.
Apropo Pani Naturalna jest przewodniczącą Rady
Miasta w Bełchatowie, gdzie ma komfort pracy
gdyż bezwzględną większość w Radzie ma PIS,
w przeciwieństwie do Rady Gminy w Szczercowie.
Informacja
Osoby, które do nas przesyłają jakiekolwiek wiadomości
celem ich opublikowania prosimy o podpis. Nigdy
i nikomu nie udzielamy żadnych informacji o danych
osobowych. Podpis może być np. w środku listu. Za
otrzymane wiadomości dziękujemy.
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