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Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin 

  Na sesji 29 sierpnia 2014 r. zwróciłem się z prośbą do Pana Burmistrza 

Mariusza Zaborowskiego o pisemną odpowiedź na następujące pytanie. 

 Poprosiłem o wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w latach 2010 – 2013 

w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie 

przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 

umorzenia. Pytałem dlaczego jedna firma Schuko Polska  Sp. z o.o. zatrudniająca 

kilku pracowników ma takie względy u Pana Burmistrza. Już w pierwszym miesiącu 

bycia Burmistrzem firmie Schuko Polska  Sp. z o.o. umorzył Pan 11976 zł.               

W Pańskiej kadencji całość umorzenia wyniosła 35210 zł, oraz odroczenia na kwotę 

134454 zł nie licząc roku 2014 z którego dane będą znane w przyszłym roku do 31 

maja. Nie udzielił Pan odpowiedzi pisemnej na moje pytanie z dnia 29.08.2014 r.     

na którą czekałem do końca września 2014 r. Pytanie brzmiało: czy wymienione 

odroczenia wpłynęły do kasy gminy. Na to pytanie mieszkańcy muszą odpowiedzieć 

sobie sami.  

  Może w udzieleniu sobie odpowiedzi na postawione pytanie, mieszkańcom 

będzie pomocna ściąga w postaci Komitetu Honorowego Pana Burmistrza 

Zaborowskiego z 2010 roku. z ulotki wyborczej, oraz zarządzenia Burmistrza 

dotyczące przedmiotowej sprawy z poszczególnych lat.  

Z rozpędu wpadła mi mapka inwestycji z 2010 r. Pana Zaborowskiego.          

W przypadku Mikorzyna, Honoratki, Goranina i Lubomyśla zrealizowana została        

1 pozycja w czasie 4 lat, na zaproponowanych 6 pozycji. 5 pozostałych pozycji 

pozostało na następne 5 kadencji, plus tegoroczne obietnice. 

Komitet Honorowy 

Patriotyzm lokalny w moim rozumieniu to umiejętność nawiązywania współpracy ponad podziałami. 

Wsparcia spraw i inicjatyw, które są najważniejsze. Tworząc kilkuosobowy Komitet Honorowy, zaprosiłem do 

współpracy ludzi zdolnych do zawierania porozumień i kompromisów. Ludzi na pozór różnych, których łączy 

wspólny cel – poprawa jakości i komfortu życia w naszej ukochanej gminie. W skład Komitetu Honorowego 

weszli: 



1. Boroński Bogdan – w latach 1980 – 1990 przewodniczący Rady Pracowniczej KWB Konin a od 1990 – 

1993 r. dyrektor KWB Konin, jeden z założycieli Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz członek 

rady nadzorczej, przez trzy kadencje członek zarządu Konińskiej Izby Gospodarczej, prezes Lokalnej 

Grupy Działania „Dwa Mosty” w Ślesinie.  

2. Braciszewski Zbigniew – lek. weterynarii, radny Miasta i Gminy Ślesin w latach 1994 - 1998.  

3. Budzińska Anna – rodowita Ślesinianka, nauczycielka Gimnazjum w Ślesinie.  

4. Ejm Daniel – rodowity Ślesinianin, rolnik, właściciel 40 ha gospodarstwa.  

5. Fórmanek Ryszard – artysta fotograf, dokumentalista, instruktor fotografii i filmu, uhonorowany 

statuetką „Kariatyda dla wybitnych animatorów kultury”, odznaczony przez Ministra Kultury w 1998 r. 

tytułem zasłużony działacz kultury, radny miasta Konina w latach 2002-2006.  

6. Gołdyka Stanisław – wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, 

działacz, przewodniczący Związków Zawodowych OPZZ za co odznaczony został srebrnym i złotym 

medalem, otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, radny Miasta i Gminy Ślesin w latach 2002 

– 2006.  

7. Kornowicz Andrzej – pracownik KWB Konin, radny gminy w latach 1998 – 2010.  

8. Kosmowski Jan – przedsiębiorca, radny gminy w latach 1998 – 2006.  

9. Łakomiak Hanna – rodowita Ślesinianka, nauczycielka Gimnazjum w Ślesinie, ławnik dwóch kadencji 

Sądu Pracy w Koninie.  

10. Nowak Irena – lek. stomatologii, działacz na rzecz miasta Ślesina.  

11. Pawlicki Szymon – aktor, doradca prezydenta Lecha Wałęsy, Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski (2007) i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007)  

12. Sojka Maciej – dyrektor firmy Schuko Polska.  

13. Tycz Bogumił – przedsiębiorca, współwłaściciel firmy AVANS.  

 

 

 


