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Odpowiedź na pismo Pana Burmistrza                                                            
z dnia 21.07.2014 r. i wypowiedź na sesji w dniu 29.09.2014 r.         

na moją interpelację z dnia 25.06.2014 r. 

1. Nasza Gmina Ślesin z dochodem na jednego mieszkańca wynoszącego 1228,22 zł. 

znajduje się poniżej średniej krajowej miast i gmin wnoszącej 1358,98 zł. Przez cały 

2013 r. Pan Burmistrz manipulował danymi, że nie otrzymujemy środków unijnych     

z powodu naszego bogactwa co jest nieprawdą (Gmina Powidz – 2315,98 zł/osobę        

( 188 % w porównaniu do Nas ), 4 zadania, wyższe dofinansowanie niż Nasze; 

Gmina Przykona – 3679,48 zł/osobę ( 299 % w porównaniu do Nas ), 5 zadań, 

wyższe dofinansowanie niż Nasze.). 

2. Przechwałka Pana Burmistrza o finansowemu wsparciu elektrowni na budowę drogi 

wiodącej do wysypiska śmieci w Honoratce na kwotę 3 miliony złotych jest 

kłamstwem. w Honoratce nie ma wysypiska śmieci, a droga o której Pan mówi nie 

jest budowana dla mieszkańców Gminy Ślesin i dlatego nie mogliśmy otrzymać 

takiego wsparcia od Elektrowni. Takiego zadania inwestycyjnego nie mieliśmy          

w 2012 i 2013 roku. Zamiast naprawdę szukać wsparcia w Elektrowni, poszedł Pan 

na wojnę czego efektem jest wybudowana droga technologiczna z Elektrowni Pątnów 

do składowiska popiołów w Goraninku i zmiana składowania popiołów, które 

pierwotnie były składowane w kierunku skarpy wschodniej wysypiska w Goraninie.  

Celem było zabezpieczenia skarpy bez kosztów dla gminy Ślesin.    

3. Stojaków miało być na około 30 rowerów. Kamery również miały być. Nie trzeba było 

mówić, że kamery i stojaki będą zamontowane w czasie 2 tygodni. Jedyna sztywno 

zamocowana kamera pokazuje ławeczki przed sklepem monopolowym sieci Delta jak 

w ulubionym filmie „Ranczo” u Więcławskiego. Sugerowałem, żeby ustawić na ogólny 

widok rynku z widoczną fontanną, rzeźbą i Pomnikiem Św. Rodziny. Zobaczymy czy 

zmieni Pan to ustawienie. Jestem pewien, że nie zrobi Pan tego. Tłumaczy się Pan 

możliwościami finansowymi gminy. Wystarczyło Panie Burmistrzu nie umarzać 

podatku już w pierwszym miesiącu bycia Burmistrzem firmie Schuko Polska           

Sp. z o.o. w kwocie 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. Nie udzielił Pan odpowiedzi pisemnej na moje pytanie 

z dnia 29.08.2014 r., czy wymienione odroczenia wpłynęły do kasy gminy. Na to 

pytanie mieszkańcy muszą odpowiedzieć sobie sami. Są to wystarczające środki, 

które można było przeznaczyć na rozwój turystyki np. stojaki rowerowe i kamery, a 



nie tylko mówić o rozwoju turystyki. Stojaki można mieć darmowe, tylko trzeba 

pomyśleć lub słuchać podpowiedzi, np. w Kołobrzegu piękne kute stojaki w ramach 

reklamy firm stawiają producenci ogrodzeń.  

4. Do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione co miał Pan wykonać w terminie do 

31.01.2014 roku zgodnie z pismem GDDKiA z dnia 30.10.2013 roku. ( skan pisma 

GDDKiA ),  na to wszystko miał Pan 3 lata i nic. Powtarzał Pan ciągle w artykułach, w 

odpowiedziach na moje interpelacje, pisma mieszkańców Lubomyśla, już będzie 

zrobione w następnym roku. Jak pokazuje historia było to perfidne oszukiwanie 

mieszkańców.  

5. Odnośnie odpowiedzi w sprawie  dziury na drodze w Mikorzynie Górka  i Honoratce 

przy wiadukcie, jest to majstersztyk kłamstwa. W odpowiedzi z 21 lipca pisze Pan, że 

dziury zostały naprawione, natomiast 24 lipca z sąsiadem robię zdjęcia 

nienaprawionych dziur. Na sesji 29 sierpnia Pan twierdzi, że są naprawione. W 

Honoratce jeszcze 01.09 nie była naprawiona. Na wcześniejszym zebraniu sołeckim 

zastępca burmistrza również zapewniał, że naprawi te dziury o których również 

wiedział od pisma z dnia 06.09.2011 r. Okres oczekiwania na naprawę  trzy lata to 

moim zdaniem jest naigrywaniem się z mieszkańców. 

 

Odnosząc się do wszystkich punktów, Pan Burmistrz uważa, że kłamstwo 

wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Moim zdaniem należy sprawdzać cały 

czas władzę, żeby nie myślała – wszystko co mówi Burmistrz mieszkańcy muszą 

brać w ciemno za prawdę. 

 

  

 


