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Nasza misja

Cud nad Widawką!
Jeszcze kilka tygodni temu wiele osób głosiło
(zwłaszcza w minionej kampanii wyborczej), że
Gmina Szczerców jest na skraju „przepaści
finansowej”, że kredyt goni kredyt, a winne są
temu „rozpasane wydatki bieżące. Na ostatniej
sesji Rady Gminy Szczerców pan wójt Krzysztof
Kamieniak przedstawił uchwałę dotyczącą zmian
budżetowych. Okazało się, że po całkowitym
rozliczeniu 2014 roku nasz samorząd dysponuje
nadwyżką w kwocie ponad 5 milionów 550 tysięcy
złotych. Czy jest to niespodzianka? Dla wielu
mieszkańców naszej gminy, którzy uwierzyli w
głoszone hasła, z pewnością tak. Takich
nieoczekiwanych informacji jest znacznie więcej.
(Dokończenie na stronie 2)

Czasopismo Nasza Gmina Szczerców oraz
serwis
internetowy
naszagminaszczercow.pl
powstały
zgodnie
z
życzeniem
wielu
mieszkańców Gminy Szczerców, którzy oczekują
rzetelnych informacji dotyczących sytuacji w
naszym samorządzie. Osoby te uważają, iż ani
obecnie istniejące strony internetowe, ani też
Informator Szczercowski nie wypełniają swej roli
w sposób należyty. Publikowane teksty gloryfikują
przeważnie obecne władze naszej Gminy i
potępiają jakiekolwiek działanie tych, którzy mają
odwagę posiadać własne zdanie. Jeśli myślisz
inaczej, twój komentarz zostanie usunięty, a twoje
IP zablokowane. Czasami otrzymasz e-mail z
pogróżkami lub obelgami. Nie tędy droga! My
chcemy w sposób obiektywny pisać o tym, co jest
ważne dla naszej lokalnej społeczności. Nie
można żyć jedynie od wyborów do wyborów i na
kłamstwie
budować
swoją
pozycję.
Rozszerzeniem naszego czasopisma jest serwis
internetowy naszagminaszczercow.pl, w którym
będziemy zamieszczać materiały filmowe,
dodatkowe artykuły, a także listy od Państwa.
Prosimy o nadsyłanie uwag, artykułów i opinii.
Wkrótce serwis wzbogacimy o nowe funkcje
(m.in. o możliwość komentowania artykułów).
Czeka nas teraz wiele pracy. Od 9 grudnia 2014
roku wydarzyło się wiele, więc jest o czym pisać.

Pół roku wójta Kamieniaka

Gdzie się podziały recepty?

Czas biegnie szybko i mija już pół roku
urzędowania nowego wójta Gminy Szczerców
Życie szybko weryfikuje obietnice. Tych, ładnie Krzysztofa Pawła Kamieniaka. Te pół roku to 1/8
brzmiących było w ostatniej kampanii wyborczej całej kadencji. Czy więc pan wójt zdąży
bardzo wiele: „wspólnie uzdrowimy Gminę zrealizować choć połowę swoich obietnic, którymi
Szczerców”, „mamy na to kilka recept”. Z takimi nas przekonywał? Ktoś powie, że za wcześnie na
hasłami do wyborów szli: Barbara Szczepanik, ocenę. Inny, że przecież każdy nowy wójt
Monika Wyszatycka i Wojciech Pacholak.
tłumaczy, że musi minąć trochę czasu, zanim
wszystko zacznie funkcjonować jak należy po
(Dokończenie na stronie 2) zmianie władzy.

(Dokończenie na stronie 4)
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Cud nad Widawką!
(Dokończenie ze strony 1)

Wszyscy pamiętamy jak podawano, że w naszej
Gminie jest wyjątkowo źle, że marnotrawione są
pieniądze publiczne i że Gmina Szczerców traci
swoje przysłowiowe 5 minut!
Dziś jednak czytamy w publikacji Ziemia Łódzka
(pismo samorządowe Województwa Łódzkiego):
„Dzisiejszy Szczerców to nowoczesna, stale
rozwijająca się i wzbogacająca o nową
infrastrukturę miejscowość - mówi wójt gminy
Krzysztof Paweł Kamieniak. - Ponad 40 proc.
budżetu gminy przeznaczane jest na inwestycje.
Sukcesywnie budżet gminy zasilają unijne środki
zewnętrzne. W ostatnich latach na inwestycje
pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych. […] Środki
zewnętrzne z Europejskiego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013
pozwoliły na zbudowanie oczyszczalni ścieków
wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości
Lubiec i Dubie. Z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska, mając
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
w 2014 roku gmina Szczerców uzyskała ponad 3
mln zł na upowszechnienie internetu dla
mieszkańców. Zapewniony zostanie dostęp do
internetu dla wytypowanej grupy 130 gospodarstw
domowych
wraz
z
zakupem
sprzętu
komputerowego i możliwością odbycia szkoleń w
zakresie obsługi komputera i internetu. […]
Wizytówką gminy są nie tylko doskonale
wyposażone szkoły podstawowe i gimnazjum, ale
i liceum ogólnokształcące, istniejące już 50 lat.
Wysiłek inwestycyjny i zaangażowanie w poprawę
warunków życia mieszkańców zostały już
wielokrotnie docenione.”
Szczególnie ciekawie brzmią następujące słowa
pana wójta: „w ostatnich trzech latach na
inwestycje pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych”.
Można więc zacytować jeszcze fragment z
gazetki wyborczej pana Kamieniaka: "ojców
sukcesu jest wielu, a porażka jest sierotą".
Przypomnijmy sobie też jak to niedawno
kwestionowano osiągnięcia wójta Grzegorza
Kmity i osób z nim współpracujących. Podważano
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sukcesy na polu pozyskiwania środków unijnych,
a teraz okazuje się, że jest się czym pochwalić,
że wiele dla dobra naszej lokalnej społeczności
udało się zrobić, że ostanie 4 lata nie były dla nas
stracone, a przeciwnie - na tyle dobre, że nawet
obecny wójt Krzysztof Paweł Kamieniak nie
omieszkał się tym pochwalić.
Takich perełek jest więcej, dużo więcej i o tym
zamierzamy pisać.

Z.S.

(Więcej na www..naszagminaszczercow.pl)

Gdzie się podziały recepty?
(Dokończenie ze strony 1)

Pan Krzysztof Paweł Kamieniak głosił: „jako wójt
dołożę wszelkich starań, by zakres usług
zdrowotnych
w
naszej
Gminie
sprostał
oczekiwaniom i przystawał do wymogów XXI
wieku”, „dla mnie priorytetem jest zdrowy
mieszkaniec”. Dziś kandydujący z nim Krzysztof
Drzazga stwierdza: „ skoro przez tamte cztery lata
nie potrafiono wypracować, a teraz się chce
żebyśmy my w ciągu dwóch, trzech miesięcy
wypracowali jakieś stanowisko”. A przecież chodzi
tu jedynie o zwykłą rejestrację do lekarza. Miało
być przecież lepiej!
Ciekawa
jest
wypowiedź
radnej
Moniki
Wyszatyckiej. „Proszę Państwa. Mieszkam tutaj
ponad 25 lat. Jak pamiętam to 25 lat temu pod
Ośrodkiem Zdrowia, tam na starym miejscu, już o
godzinie szóstej stali i czekali. To jest nasza
mentalność. Zwróćcie uwagę, że jest pełno
sklepów mięsnych, gdzie i tak ludzie stoją przed
otwarciem i jest to nasza mentalność. Tego się
nie da w jakiś sposób wymazać.”
No cóż. Wypada nam zgodzić się ze słowami z
biuletynu
wyborczego
pana
Kamieniaka:
„spotykając się z mieszkańcami słyszymy wiele
głosów niezadowolonych z dotychczasowej oferty
opieki zdrowotnej”. Czekamy więc na spełnienie
obietnic, wszak „to nie są duże koszty, wystarczą
tylko chęci”. Czekamy...

T.W.

(Materiały filmowe dostępne na
www.naszagminaszczercow.pl)
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Wieści z sesji
Wiele ciekawego wydarzyło się na sesji Rady
Gminy Szczerców w dniu 25 marca 2015 roku.
Przede wszystkim poznaliśmy wysokość tak
zwanej nadwyżki budżetowej. Ponad 5 milionów
550 tysięcy złotych robi wrażenie, ale przede
wszystkim rodzi pytanie: Gdzie się podziało
rzekome zadłużenie Gminy Szczerców? Warto
zapoznać się z propozycjami zmian budżetu
Gminy Szczerców, które zaproponował pan wójt
Krzysztof Paweł Kamieniak. Przede wszystkim
zwiększył wydatki na administrację publiczną aż o
ponad 113 tys. zł, co powoduje, że sięgnęły już
one prawie 3,5 miliona zł. Prawie 32 tys. zł
zostanie przeznaczone na wzrost wynagrodzenia.
Czy to jest przykład oszczędności, które
obiecywano w kampanii wyborczej? Wydatki na
promocję zostały zwiększone o ponad 215 %,
czyli aż o kwotę 71 000 zł. Czy to kolejny przykład
oszczędności? Również wydatki na kulturę
fizyczną wzrosły o ponad 120 tys. zł.
Dużo kontrowersji wzbudziła kwota 30 tys. zł
zaproponowana na projekt garażu na samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Borowej. Dodać
należy, że pan wójt zaplanował budowę garażu w
roku 2016, a przewidywany koszt na 300 tys. zł.
Większość radnych uznała, że jest to zbyt
kosztowne przedsięwzięcie, a poza tym jest to
przecież całkiem nowe zadanie inwestycyjne.
Zaskoczeniem był fakt, że radni z Klubu Radnych
Niezależnych bardzo bronili tego pomysłu.
Pamiętamy przecież, jak wielka fala krytyki spadła
w ostatnich wyborach samorządowych na wójta
Grzegorza
Kmitę
z
powodu
wspierania
Ochotniczych Straży Pożarnych, a także z
powodu budowy nowych obiektów poza
Szczercowem. Największą jednak niespodzianką
było to, że Radni z Klubu Radnych Niezależnych
(Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik, Monika
Wyszatycka, Dorota Włodarczyk, Krzysztof
Drzazga, Teresa Pabiś), a także radny Zdzisław
Śnieg głosowali przeciw uchwale budżetowej
zaproponowanej przez pana wójta. Fakt, że z
budżetu została zdjęta kwota na garaż, ale
przecież wszystkie pozostałe propozycje pana
wójta pozostały. To przecież pan wójt obiecał na
poprzedniej sesji przedstawicielom Orkiestry
Dętej w Szczercowie, że zabezpieczy kwotę 50
tys. w budżecie, aby orkiestra mogła wyjechać na
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jeden z zagranicznych festiwali. W budżecie
znalazła się też kwota 50 tys. zł dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i gdyby nie głosy radnych z Klubu
Radnych Gminy Szczerców (Izabela Brożyna,
Zbigniew Szcześniak, Zenon Pietrzyk, Bogdan
Materac, Andrzej Kaźmierczak, Jan Wlazłowski,
Stanisław Wiedeński, Karol Kucharski) budżet w
obecnym kształcie nie zostałby przyjęty. Gdzie
więc obietnice wyborcze? Mieliśmy mieć gminną
służbę zdrowia i wielu specjalistów w ośrodku!
Na tym nie koniec, bo przecież pan wójt
wnioskował
także
w
zakresie
zadań
inwestycyjnych: o 200 tys. zł na remont
kanalizacji i 100 tys. zł na modernizację
oczyszczalni w Szczercowie, 750 tys. na
wodociąg Żabczanka – Lubośnia, 44 tys. zł na
rozbudowę oczyszczalni w Dubiu, 33 tys. zł na
drogę Brzezie – Niwy. Dla nas niezrozumiały jest
fakt, że radni ze Szczercowa głosują inaczej niż
prosi o to wójt Krzysztof Paweł Kamieniak.
Czyżby aż tak wielką kością niezgody był garaż w
Borowej?
Po marcowej sesji, ale i kolejnych, trudno
udowadniać, że grupa radnych skupiona w Klubie
Radnych Gminy Szczerców nie akceptuje
propozycji pana wójta i swoim działaniem mu
przeszkadza. To przecież dzięki nim może on
realizować swoje zamierzenia i obietnice złożone
mieszkańcom naszej Gminy. Czy jednak o takie
decyzje pana wójta chodziło jego wyborcom? To
już inna kwestia.
Z.S.
(Materiały filmowe dostępne na
www.naszagminaszczercow.pl)

Bardzo ciekawy artykuł
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bardzo
ciekawym artykułem "TKM - Teraz Koniecznie
Miasto" zamieszczonym w czasopiśmie Goniec
Bełchatowski (kwiecień 2015) wydawanym przez
Powiatowe Porozumienie Obywatelskie. W
artykule tym można znaleźć wzmiankę i o naszym
wójcie Krzysztofie Pawle Kamieniaku i o naszej
pani sekretarz Elżbiecie Naturalnej. W numerze
jest jeszcze coś o niejakim Robercie K. Całość
znajdziecie na podanej stronie internetowej:
www.gminabelchatow.pl/goniec/Goniec22.pdf.
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Pół roku wójta Kamieniaka
(Dokończenie ze strony 1)

Nasz włodarz jest jednak w znacznie lepszej
sytuacji niż inni samorządowcy. Sam mówił:
„Rzeczywiście mam dobre porównanie osiągnięć i
potrzeb aż trzech samorządów. Jako mieszkaniec
Szczercowa dobrze orientuję się w problemach
naszej gminy.” I dalej: „Jednocześnie piastując
stanowisko sekretarza Urzędu Gminy w Ruścu
nauczyłem się według jakich reguł pracować ma
Urząd, jak działa samorząd, jakie decyzje mają
szansę na realizację, a jakie są pustymi
obietnicami składanymi w celu pozyskania
przychylności wyborców.” To cytaty z biuletynu
jego komitetu wyborczego. My więc już dziś
zastanawiamy się, jakim rodzajem obietnic
przekonał nas pan wójt. Nie chcemy, aby Gmina
Szczerców marnowała przysłowiowe 5 minut i nie
chcemy słyszeć, że mamy czekać. Zresztą sam
przyznał: „Zdecydowałem się wystartować w
wyborach, bo widzę że tracimy czas.” Pan
Krzysztof Kamieniak ma ponad 16 letnie
doświadczenie samorządowca gminnego. Jego
poprzednik był całkowitym nowicjuszem pod tym
względem i wszystkiego musiał uczyć się w
bardzo
szybkim
tempie.
Komitety
pana
Kamieniaka, pana Labryszewskiego i pana
Pluskoty, obiecywały bardzo wiele zmian.
Mieliśmy mniej pieniędzy „przejadać”, więcej
inwestować. Czy tak się dzieje? Czy pan wójt
mając wpływ na kształt budżetu Gminy
Szczerców na 2015 rok, zaproponował w nim
zmiany, które obiecywał? Czy były to zmiany na
miarę człowieka z tak wielkim doświadczeniem
samorządowym? Naszym zdaniem propozycje
obecnego wójta niewiele wpłynęły na kształt
naszych dochodów i wydatków, więc z tego
powodu trudno nam uznać jego wyższość nad
poprzednikiem. Niewiele wiemy o pozyskaniu
przez nowe władze środków unijnych. Pieniądze
na wodociąg w Szubienicach zostały wywalczone
jeszcze przez wójta Kmitę. Kolektory mają być
finansowane w znacznym stopniu z kredytu, za
który chciano wręcz „powiesić” jego poprzednika.
Czy więc pan Kamieniak będzie pierwszym
wójtem, który zadłuży Szczerców? Mamy też
wrażenie, że w „ratuszu” patrzy się jedynie
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wstecz. Czy do końca tej kadencji będziemy
słyszeć, że niewiele można, bo poprzednicy
rozłożyli „gminę na łopatki”? Pan wójt znał nasze
problemy i wiedział, że „puste obietnice są szybko
weryfikowane przez odbiorców”, a jednak
usłyszeliśmy wiele zapewnień. Nie chcemy
wiecznych rozliczeń, chcemy jedynie, aby nasze
problemy były w końcu rozwiązane! Gdy tak się
stanie z największą przyjemnością o tym
napiszemy i pochwalimy obecne władze
samorządowe.
W swoim biuletynie wyborczym pan Krzysztof
Kamieniak obiecał: „Jako wójt będę do Państwa
dyspozycji bez tworzenia barier i utrudnień, nie
mam zamiaru kryć się i unikać rozmów z
mieszkańcami. Swoją rolę – a mówię to z
perspektywy samorządowca z 16-letnim stażem –
postrzegam jako służbę dla naszej społeczności.
Chcę Gminy, w której obowiązywać będą relacje
partnerskie, dlatego swojego kontaktu z
mieszkańcami nie ograniczę jedynie do godzin
pracy Urzędu. W kierowanym przeze mnie
Urzędzie nie będzie wyznaczonych godzin przyjęć
interesantów, nie będę stosował takich limitów!
Uważam, że wójtem nie przestaje się być po
godzinie 15.00, a sprawy Gminy i mieszkańców to
dla mnie priorytet.” Dlaczego więc tak dużo osób
narzeka, że nie może porozmawiać z wójtem
Kamieniakiem? Dlaczego wielu ma mu za złe to,
że trudno zastać go w Urzędzie? Czy możemy
udać się do niego ze swoimi problemami „po
godzinie 15.00”?
Z.S.

Nasza Gmina Szczerców nr 2
Drugi
numer
czasopisma
informacyjnego
mieszkańców Gminy Szczerców ukaże się już w
lipcu. W następnym wydaniu znajdzie się wiele
ciekawych artykułów (np. „Raport sekretarza
Naturalnej pod lupą”), a także opublikujemy
nadsyłane do nas opinie i komentarze. Mamy
nadzieję, że nowe czasopismo spotka się z
przychylnym przyjęciem oraz zainteresowaniem
członków
naszej
lokalnej
społeczności.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.naszagminaszczercow.pl, a
także naszego konta na YouTube.
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Kukułcze jajo
Ostatnio pan radny Wojciech Pacholak zamieścił
w internecie tekst, w którym negatywnie
wypowiada się na temat unijnego programu
pomocy osobom wykluczonym cyfrowo. Na
początek warto przypomnieć, kto optował za
realizacją programu w wariancie rozszerzonym,
czyli obejmującym oprócz zakupu komputerów z
dostępem
do
internetu,
także
budowę
bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. Oto
fragment protokołu z XIV posiedzenia Komisji
Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki
Gruntami z dnia 14 września 2011 roku: „Komisja
zapoznała się również z informacją w sprawie
przystąpienia do programu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”. W związku z tym, że
propozycja przedstawiona przez wójta nie
zapewnia
dostępu
do
internetu
przez
mieszkańców całej gminy komisja informuje, że w
ramach programu realizowany jest również
wariant rozszerzony: „Dostarczenie internetu
mieszkańcom gminy wraz z budową internetowej
infrastruktury dostępowej”, który obejmuje
budowę infrastruktury (np. w technologii radiowej)
na terenach o utrudnionym bądź całkowicie
pozbawionych dostępu do internetu. W związku z
tym, że korzystając z programu można by
rozwiązać ostatecznie problem z dostępem do
internetu w całej gminie komisja prosi o
przedstawienie wstępnej koncepcji technicznej i
szacunkowych kosztów uczestnictwa gminy
Szczerców w programie. Przypomina się, że
nabór wniosków kończy się 28 października 2011
roku.”
Zapoznajmy się też z fragmentem protokołu z XV
posiedzenia
Komisji
Rolnictwa,
Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami z dnia 29
września 2011 roku: „Przewodniczący komisji G.
Woźniak naświetlił radnym problem jaki mają z
dostępem do Internetu mieszkańcy całej gminy.
Poinformował również członków komisji o piśmie,
które złożył do Wójta w tej sprawie. Komisja jest
świadoma, że dostęp do Internetu na terenie
gminy
jest
znacznie
ograniczony
dla
mieszkańców, dlatego też uważa, że uczestnictwo
gminy Szczerców w programie „ Dostarczenie
Internetu mieszkańcom gminy wraz z budową
internetowej infrastruktury dostępowej” jest
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potrzebne, nie tylko fragmentarycznie ale w
wariancie rozszerzonym, obejmującym cały teren
gminy. Przewodniczący G. Woźniak złożył
wniosek o udział gminy w programie w wersji
rozszerzonej. Za przyjęciem wniosku głosowało 8
radnych jednogłośnie.”
Warto też przypomnieć, że członkami Komisji
Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki
Gruntami byli wówczas: Grzegorz Woźniak,
Krzysztof Pluskota, Dorota Włodarczyk oraz
Zdzisław Śnieg. Grzegorz Woźniak był popierany
w ostatnich wyborach samorządowych jako
kandydat do rady Powiatu Bełchatowskiego przez
komitet z którego startował do Rady Gminy
Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik i Monika
Wyszatycka. Krzysztof Pluskota (kandydat na
wójta) poparł w II turze wyborów Krzysztofa
Kamieniaka, a Dorota Włodarczyk kandydowała z
tego samego komitetu, co obecny wójt. Czyli
wśród tej grupy osób są zarówno pomysłodawcy,
jak i krytykanci, obecnej rozszerzonej wersji
programu internetowego.
Gdy radni podejmowali decyzję o przystąpieniu
do programu, gmina miała pokryć 15 % kosztów z
własnego budżetu. Dawało to kwotę ponad 800
tys. zł, a mimo to zapadła pozytywna decyzja o
udziale w programie. Teraz mimo, iż wydatki będą
niższe, lansowana jest teoria o bezsensowności
programu. Należy podkreślić - z chwilą
podejmowania decyzji o przystąpieniu do
programu, czyniono to z pełną świadomością, że
obciąży on nasz budżet. Władna do podjęcia
decyzji była Rada Gminy Szczerców, a nie wójt
Grzegorz Kmita.
Wydaje się nam, że podawane przez pana
Wojciecha Pacholaka informacje nie do końca
odpowiadają
prawdzie.
Cena
zestawu
komputerowego wyliczona przez pana radnego
jest astronomiczna i nie chce się wierzyć, że Unia
godzi się na takie rzeczy. Czy firma pisząca
wniosek otrzymała wynagrodzenie z pieniędzy
podatników? Czy pieniądze z programu można
było przeznaczyć na inną formę pomocy
potrzebującym?
W trakcie realizacji programu pojawiło się wiele
trudności, ale dopiero w kwietniu bieżącego roku
została wstrzymana Gminie Szczerców wypłata
(Dokończenie na stronie 6)
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Kukułcze jajo
(Dokończenie ze strony 5)

zaliczek na jego realizację. Na polecenie wójta
sekretarz Gminy Szczerców Elżbieta Naturalna
przygotowała specjalny raport. Z raportu i z jej
wystąpienia na majowej sesji wynika, że to byłe
władze są odpowiedzialne za wstrzymanie
dotacji, a nie obecny wójt. W tej sprawie
skontaktowaliśmy
się
z
byłym
wójtem
Grzegorzem Kmitą, który uważa, że raport
zawiera szereg niejasności, wręcz nieprawdy i nie
uwzględnia wszystkich aspektów, które są
związane z realizacją projektu. Nasz rozmówca
stwierdził, że zwrócił się do Urzędu Gminy w
Szczercowie o udostępnienie dokumentów,
ponieważ chce udowodnić, że raport został
opracowany w sposób nieodpowiedni. Otrzymał
jednak odpowiedź od pani Elżbiety Naturalnej, że
termin na udostępnienie dokumentów z uwagi na
ich obszerność został przedłużony do dnia 3
sierpnia 2015 roku. Były wójt jest tym zaskoczony
i uważa, że jest to celowe utrudnianie mu
działania w celu wyjaśnienia zarzutów. Przecież
pani sekretarz musiała zgromadzić wszystkie
dokumenty do analizy, jeśli raport miał być
wiarygodny, a skopiowanie tych dokumentów przy
posiadanym przez Urząd sprzęcie, nie przysparza
żadnych trudności i odbywa się szybko!

Mobbing w Urzędzie Gminy?
Naszym zdaniem to bardzo ciekawy temat i
mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli
napisać więcej. Co wiemy dziś? Sprawa toczy się
już dość długo i ostatni wyrok nie jest jedynym w
tej sprawie. Najpierw powódka przegrała sprawę
w Sądzie Rejonom w Bełchatowie. Złożyła
apelację.
Sąd
Okręgowy
w
Piotrkowie
Trybunalskim nakazał ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie.
Rozpoczęło się nowe postępowanie i w
międzyczasie zmienił się kierownik Urzędu Gminy
w Szczercowie. Poprzedni wójt został całkowicie
odsunięty od sprawy - nie reprezentował już
pracodawcy, ale nie mógł być też świadkiem. W
dalszym (nowym) postępowaniu Urząd Gminy w
Szczercowie reprezentował pan Krzysztof Paweł
Kamieniak – wójt Gminy Szczerców. Co
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wydarzyło się w trakcie postępowania, że Sąd
Rejonowy w Bełchatowie wydał inny wyrok niż
kilka miesięcy temu? Czy świadkowie zmienili
swoje zeznania, czy też zawarta została jakaś
ugoda? Nie chce się nam wierzyć, że pan
Krzysztof Paweł Kamieniak mógł przyznać rację
powódce i w imieniu pracodawcy zaakceptować
niekorzystny dla Urzędu wyrok.
Apelacji jednak nie złożył i nasze publiczne
pieniądze trzeba będzie zapłacić powódce, która „
wykorzystała fakt nabycia prawa do emerytury i
rozwiązała stosunek pracy” - cytat z ostatniego
Informatora Szczercowskiego. Niekorzystny dla
Urzędu wyrok zapadł w okresie, w którym
Urzędem Gminy kieruje pan Krzysztof Paweł
Kamieniak i trudno zgodzić się z opinią, że to
poprzedni wójt przegrał sprawę. Przypominamy –
były
wójt
został
w
wyniku
wyborów
samorządowych
zupełnie
odsunięty
od
postępowania sądowego. Czy ktoś wykorzystał tą
kuriozalną sytuację? Czy celem było postawienie
byłego
wójta
w
niekorzystnym
świetle?
Zauważmy, że w Informatorze Szczercowskim nie
podano
informacji
na
temat
przebiegu
postępowania sądowego oraz uzasadnienia do
wyroku.
Przytoczono
jedynie
„utrwalone
orzecznictwo” i jesteśmy ciekawi, czy te wszystkie
opisy faktycznie mają zastosowanie do niniejszej
sprawy, czy tylko mają zrobić medialne wrażenie.
Zapytany przez nas o tą sprawę były wójt
Grzegorz Kmita nie był w stanie uzasadnić
takiego obrotu sprawy. Chce jednak temat
wyjaśnić,
ponieważ
uważa,
że
artykuł
zamieszczony w Informatorze Szczercowskim
stawia go w złym świetle. Zwrócił się więc do
Urzędu Gminy w Szczercowie o udostępnienie
dokumentów. W tym przypadku również otrzymał
jedynie odpowiedź od pani Elżbiety Naturalnej, że
termin na udostępnienie dokumentów z uwagi na
ich obszerność został przedłużony do dnia 3
sierpnia 2015 roku.
T.W.
(Materiały filmowe dostępne na
www.naszagminaszczercow.pl)

7.

Nasza Gmina Szczerców

Nowa polityka kadrowa
Na temat obecnej polityki kadrowej stosowanej w
Urzędzie Gminy w Szczercowie wiadomo
niewiele. Zwolnione zostały osoby, które w naszej
ocenie były zaangażowane w swoją pracę i
sumiennie wykonywały powierzone obowiązki.
Czy decyzje wynikały z zamiaru oszczędzania, o
którym w kampanii wyborczej mówił obecny wójt?
Wątpimy, ponieważ ani liczba pracowników
znacząco nie zmalała (zatrudniono nowe osoby),
ani też nie zostały zmniejszone wydatki na
wynagrodzenia w administracji. Może nie
jesteśmy dość spostrzegawczy, ale jakoś ominęły
nas informacje i ogłoszenia o nowych naborach
na stanowiska urzędnicze.
Jedną z pierwszych decyzji wójta Krzysztofa
Kamieniaka było zatrudnienie asystentki, która
miała zajmować się m.in. promocją i wizerunkiem
naszej Gminy (wójta?). Osoba ta była wcześniej
związana
z
agencją
artystyczną,
która
organizowała różne imprezy w naszym powiecie.
Dziwi zatrudnienie osoby (asystentki) do promocji
w sytuacji, kiedy w kampanii wyborczej szeroko
komentowano wielkość środków wydanych przez
byłe władze na festyny i dożynki. I po co
samorządowcowi z 16-letnim stażem asystentka?
Pani asystent już jednak nie pracuje. Dlaczego?
Nie wiemy.
Bardzo szybko zaufanie pana wójta Kamieniaka
utracił wieloletni sekretarz Gminy Szczerców
Marek Kamiński, który pracował w Urzędzie
Gminy w Szczercowie od 2003 roku. Pikanterii
dodaje fakt, że został zatrudniony wówczas na
miejsce pana Kamieniaka, który rozpoczął swoją
karierę w Ruścu. Zemsta po latach? Przez kilka
dni urzędowania nowy wójt utracił zaufanie do
osoby, która swój dorobek zawodowy budowała
przez tak długi okres? Która należycie
wykonywała swoje obowiązki pomagając przez
dwie kadencje wójtowi Strzelczykowi i przez jedną
wójtowi Kmicie?
Później przyszła pora na pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej, który mimo ogromnej
liczby prowadzonych spraw został zlikwidowany.
Pan
Kamieniak
„podziękował”
Jackowi
Grzelakowi, Łukaszowi Powązce oraz Markowi
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Dudkiewiczowi, którzy dali się poznać
z
sumiennej pracy na rzecz naszej lokalnej
społeczności.
W
tym
samym
czasie
wypowiedzenie dostał jeden z radców prawnych.
Jeśli pan wójt kierował się chęcią oszczędności,
to zaskakująca jest decyzja o utworzeniu nowego
stanowiska pracy – kierownika Referatu
Organizacyjnego. Do tej pory z powodzeniem
Referatem Organizacyjnym kierował sekretarz
Gminy. Teraz okazało się, że kierownikowi
Urzędu, którym jest wójt z ogromnym
doświadczeniem, będzie pomagał dodatkowy
kierownik.
Wkrótce też pojawił się nowy sekretarz Gminy
Szczerców – pani Elżbieta Naturalna, ale nie jest
to chyba mieszkanka naszej Gminy. Czy wśród
członków naszej lokalnej społeczności nie ma
żadnej osoby, która mogłaby objąć tego typu
stanowisko? Czy o to chodziło w wyborach?
Ludzie z zewnątrz mają nami rządzić? W
kampanii wyborczej wytykano byłemu wójtowi, że
gdzieś tam płaci podatki. A gdzie płaci podatki
pani sekretarz Naturalna oraz nowy radca prawny
i gdzie płaciła pani asystentka? Podobno z
Urzędu odchodzi pani skarbnik, która zajmowała
się finansami Gminy Szczerców od 1991 roku.
Dlaczego właśnie teraz? Z pracy odeszli dwaj
członkowie zespołu zajmującego się projektem
internetowym „Internet dla mieszkańców Gminy
Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”. Dlaczego? Wielu mówi, że są osoby,
którym obniżono pensje, a dołożono obowiązków.
Warto też wspomnieć, że w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej wkrótce po wyborach zatrudnienie
znalazł mąż pani radnej Włodarczyk, a w jednej
ze szkół osoba, która posiada firmę zajmującą się
naprawą samochodów. Bardzo ciekawie wygląda
obecnie skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowej w Szczercowie. Nowy
wójt dokonał zmian, w wyniku których członkami
komisji zostali kandydaci na radnych, którym nie
poszczęściło
się
w
ostatnich
wyborach
samorządowych - dwóch z komitetu pana
Kamieniaka,
jeden
z
komitetu
pana
Labryszewskiego. Za udział w posiedzeniach
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pobierane jest wynagrodzenie w
zależności od funkcji od 145 do 205 zł.
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Trzynaście milionów złotych
Artykuł mieszkańca Gminy Szczerców nadesłany
do naszej redakcji

Spotkanie ze znajomą w Szczercowie na
przystanku autobusowym, skłoniło mnie do
napisania poniższego tekstu. Nadmieniam, że
osoba ta nie była i nie jest mieszkanką Gminy
Szczerców, ale była dawniej działaczką
samorządową. W trakcie rozmowy znajoma
powiedziała mi, że przeczytała ostatnio artykuł o
Gminie Szczerców w miesięczniku Ziemia Łódzka
i że bardzo zaimponował jej Wójt naszej gminy
swoją operatywnością, ponieważ w ciągu
ostatnich trzech lat pozyskał na inwestycje w
kierowanej przez siebie gminie 13 milionów
złotych. A ponieważ nie czytałem tego
miesięcznika i czas rozmowy się kończył przyjazd autobusu - rozstaliśmy się.
Postanowiłem więc zobaczyć (z ciekawości), co
jest w danym miesięczniku napisane i znalazłem
taką oto wypowiedź Wójta Gminy Szczerców,
pana Krzysztofa Pawła Kamieniaka - cytuję za
Ziemią Łódzką (nr 1 styczeń 2015 r. , "Z bogatymi
złożami", strona 8): "Dzisiejszy Szczerców to
nowoczesna, stale rozwijająca się i wzbogacająca
o nową infrastrukturę miejscowość - mówi wójt
gminy Krzysztof Paweł Kamieniak.- Ponad 40
proc. budżetu gminy przeznaczane jest na
inwestycje. Sukcesywnie budżet gminy zasilają
unijne środki zewnętrzne. W ostatnich trzech
latach na inwestycje pozyskaliśmy ponad 13 mln
złotych". I wszystko się zgadza tylko że: znajoma
moja wysnuła z powyższej wypowiedzi wniosek,
jakoby to pan Wójt Krzysztof Kamieniak osobiście
pozyskał owe 13 mln oraz że był wójtem
Szczercowa w poprzedniej kadencji. To brzmi
trochę tak, jakbym ja powiedział: Że często
jadam obiady z Królową Anglii w Pałacu
Buckingham - kto mnie nie zna, może uwierzyć,
ale kto mnie zna bliżej, wie, że nie mówię całej
prawdy, ale też nie kłamię (jest przecież Królowa
A.P. w
Anglii i Pałac Buckingham). Podobnie
powyższym cytacie. Jest 13 mln złotych? - Jest,
ale że zostały pozyskane za poprzedniego wójta
pana Grzegorza Kmity? - Nie ma. Czyli jak to
powiedział nasz klasyk "Jestem za a nawet
przeciw".
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Raport sekretarza Naturalnej
pod lupą
Zapowiedź artykułu, który ukaże się w kolejnym
numerze czasopisma Nasza Gmina Szczerców

Wszyscy już chyba znają raport sekretarza Gminy
Szczerców Elżbiety Naturalnej, który dotyczy
projektu internetowego dedykowanego osobom
wykluczonym cyfrowo. Raport pani sekretarz
szeroko omówiła na majowej sesji, a film można
obejrzeć na gminnej stronie. Raport oczywiście
jest bardzo niekorzystny dla byłych władz, ale
dziwi fakt, że nikt, a zwłaszcza radni, nie ma
żadnych wątpliwości i nie zadaje żadnych pytań.
Pani Naturalna wskazuje na szereg błędów, ale
jednocześnie podkreśla, że nie ma żadnych uwag
do firm realizujących projekt. Nie wspomina
również o licznych kontrolach prowadzonych
przez Władzę Wdrażającą Programy Unijne, a te
kontrole były pozytywne. Wniosek został
napisany przez firmę zewnętrzną specjalizującą
się w tej dziedzinie. Firma ta opracowała również
koncepcję projektu tzw. program funkcjonalny. Do
realizacji projektu został powołany specjalny
trzyosobowy zespół, któremu pomocą służyła
firma doradcza, a także prawnicy Urzędu. Jest
również inspektor nadzoru. Dziś winną ma być
jednak tylko jedna osoba. My wzięliśmy raport
sekretarz Naturalnej pod lupę. Czy dziś chęć
dyskredytacji byłych władz nie bierze góry nad
dbałością o realizację tak ważnego projektu?
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