
Kazimierz Biskupi, 16.05.2014r.

Klub Radnych

,,Praworzadno$c i Gospodarnoŝ "

w Kazimierzu Biskupim
pow. koniriski

Centralne Biuro Antykorupcyjne
w Poznaniu

Klub Radnych pod nazwa. ,,Praworza_dnosc i Gospodarnosc" w Kazimierzu Biskupim

powiat koniriski, majac na uwadze dobro Samorzadu Terytorialnego i jego wtasciwy
wizerunek w regionie, zwracamy si? z uprzejmg i pilng prosbg do Panstwa o podj?cie
kompleksowej kontroli Gminy Kazimierz Biskupi.

Nadmieniamy, ze to co si? dzieje w naszej gminie, jest od bardzo dawna niepokoja.ce i
bulwersuja.ce naszych mieszkaricow, gdzie prawdopodobnie nieprzestrzegane sa, przepisy

prawne, przekraczanie i niedopetnianie obowigzkow przez Wojta Gminy Pana Janusza
Puszkarka, ktory jest inicjatorem i pomystodawca. niekorzystnych i ztych dziatan maja_cych
domniemanie znamion korupcyjnych na duza. skal? i tak naprawd? majqcych miejsce od
pocza_tku petnienia funkcji przez ww. osob?. Gtowny powod zwrocenia si? do Panstwa o
podjecie dziatan sprawdzajqcych i kontrolnych to taki, ze obecna Rada Gminy jak rowniez
Rada Gminy w minionych kadencjach, w zdecydowanej wî kszosci i powotanej w tym ceiu

Komisji Rewizyjnej, nie wykonywaty nalezycie i odpowiedzialnie swoich ustawowych

obowigzkow, tj. nie kontrolowaty przede wszystkim dziatalnosci Wojta Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych, a o tie taka kontrola si? odbywata, to nie precyzowano zadnych
wnioskow pokontrolnych, poniewaz od samego poczatku na wybor Komisji Rewizyjnej miat

zdecydowany wpiyw Wojt Gminy Janusz Puszkarek.
Oczywiscie Rada Gminy obraduje na sesjach, realizujgc poszczegolne punkty porz^dku

obrad, rowniez odbywaja. si? posiedzenia Komisji Rewizyjnej/ z taka. tylko roznica^ ze
wi?kszosc ustalen i dziatan wspomnianych organow Samorz%du Terytorialnego, sprowadza
si? do ,,wybielania i zamiatania pod dywan" rdznych waznych spraw dotyczqcych szeroko

rozumianej dziatalnosci Wojta Gminy.
Nie sa. podejmowane konkretne dziatania wyjasniaja.ee i kontrolne, ktore winny bye

zakonczone pewnymi wnioskami pokontrolnymi, jest wr?cz przeciwnie, gdzie dziatania i
podejmowane rozne decyzje przez Wojta Gminy, bardzo cz?sto niepopularne i niekorzystne

wr?cz krytyczne dla spotecznosci iokalnej s^ akceptowane i popierane przez zdecydowany
wi?kszosc Radnych Rady Gminy i Komisj? Rewizyjna^ jak rowniez przez Przewodniczacego
Rady Gminy Jozefa Mtodozenca.

Wspomniana sytuacja majgca miejsce w ww. Gminie funkcjonuje od wielu lat a w
ostatnim okresie nasilita si? bardzo intensywnie, bye moze powodem tego jest fakt, ze
Wojtem Gminy w Kazimierzu Biskupim nieprzerwalnie od 1997r. jest Janusz Puszkarek, ktory



wprowadzrt wfadzQ absolutng, nie licza,c siQ z nikim i niczym, traktujqc Samorzgd

Terytorialny, jako swojq wtasnosc przy udziale okreslonych osob z jego otoczenia, ktorzy

nalezq do jego druzyny, natomiast osoby uczciwe, sprawiedliwe, obiektywne, ktore pytajg SJQ

o wazne sprawy rozwojowe Gminy sg intruzami i osobami niewygodnymi, co przektada siq na

brak realizacji i inwestycji w ich okre.gach wyborczych i ogolnq pogard? i szykanowanie.
Z ogromng obawa. i niepokojem obserwujemy przystowiowq odwagQ i pewnosc w

dziataniach Wojta Gminy w Kazimierzu Biskupim, ale zapewne bierze sî  to z tego, ze

zdecydowana wi^kszosc Radnych Rady Gminy, wraz z Komisjq Rewizyjng popiera i akceptuje

jego dziatalnosc, zachowujqc stronniczosc, brak zdrowego rozsa.dku, tolerujqc

niegospodarnosc i marnotrawstwo srodkow publicznych - lokalnych oraz innych,
niedopetnianie i przekraczanie swoich obowia.zkow w roznych obszarach funkcjonowania

Samorzgdu Terytorialnego i wiele innych dzialan przypisanych ustawowo Wojtowi Gminy.

Obserwujemy od dluzszego czasu, istnieĵ ce ukfady z okreslonymi osobami i grupami

spotecznymi, ustawianie roznego rodzaju przetargow i konkursow, dzielenie zadan

projektowych i inwestycyjnych, po to, zeby ominqc procedury przetargowe, ktore sa,

korzystne dla Gminy, brak przekazu waznych informacji samorz^dowych na forum

pubticznym, nieudzielanie sumiennie i rzetelnie odpowiedzi na zgtaszane interpeiacje,

wnioski i zapytania radnych oraz gosci zaproszonych, prowadzeniu ktamliwej, podst̂ pnej i

obtudnej pol'rtyki samorzqdowej, traktowaniu Gminy jak osobistq wtasnosc, poprzez

prowadzony i przernyslany scenariusz - mechanizm Wojta Gminy Kazimierz Biskupi.
Zarza.dzanie a raczej naszym zdaniem jest to jednoosobowe rzgdzenie przez Wojta

Gminy, ma niewqtpliwie charakter wspomnianej wczesniej wtadzy absoiutnej i traktowaniu
mieszkaricow przedmiotowo, ktore oddziaiywuje na caiy Urzgd Gminy, Organy Gminy,

jednostki organizacyjne i pomocnicze.

Jestesmy zaniepokojeni i przerazeni sytuacja^ ktora ma miejsce w Kazimierzu

Biskupim, sta_d zwracamy sî  do Panstwa o przeprowadzenie - podĵ cie dziatan

sprawdzaĵ cych i kontrolnych, aby przekonac sî  na podstawie istnieĵ cych roznych

dowodow, dokumentacji przetargowej, ksî gowej, konkursowej i archiwalnej w okresie
peinienia funkcji przez Wojta Gminy Janusza Puszkarka.

Pojawiajqce sî  rozne artykufy o niegospodarnosci i nieprzestrzeganiu przepisow
prawnych w ,,Przegl̂ dzie Konihskim" i forum internetowym oraz z komentarzy osob

maj^cych wiedz^ o funkcjonowaniu lokalnego Samorzgdu Terytorialnego sq porazajgce i

podziwiajgce niebywatg odwagg Wojta Gminy, ktory tak naprawd^ nie z tego sobie nie robi i
dalej dopuszcza siq prawdopodobnie do nieprzestrzegania przepisow prawnych i nie
dopetnienia oraz przekroczenia swoich obowiqzkow, ze szkodg nieodwracalnq dla

spotecznosci lokalnej.
Nie precyzujemy zarzutow i wnioskow do Prokuratury Rejonowej w Koninte o

ewentuatnej mozltwosci popetnienia przestejpstwa przez Wojta Gminy w wielu obszarach
funkcjonowania Samorza_du, ze wzgl^du na ograniczone zaufanie i brak profesjonalnych

fachowcow z dziedziny samorz^dowej a w szczegolnosci zamowien publicznych, ktore byty i

sg niewgtpliwie bardzo wazne w naszej Gminie i tu dopatrujemy SIQ wielu nieprawidtowosci.

Sygnalizujemy Panstwu pewnq tematyk ,̂ ktorq nalezy sprawdzic szczegotowo do
ktorej wczesniej i obecnie, istnieja. zarzuty, gdzie nie interweniuja. wtasciwe organy Gminy.
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Nie chcemy dziatac pochopnie, oczekujemy przeprowadzenia kontroli w oparciu o niezbe.dne

dokumenty, wyjasnieniu zdarzeri, ktore be,da. niezbitymi faktami i dowodami

przedstawionymi przez nas w pismie. Jestesmy przekonani, ze to co na .podstawie

istnieja.cych dokumentow, zarza.dzeri, decyzji i roznych porozumien po sprawdzeniu

be,dziecie Panstwo zaskoczeni i zdziwieni, ze mozna w taki sposob marnotrawic srodki

finansowe naszych podatnikow, jak rowniez srodki pozabudzetowe. Kontrole zewne.trzne,

ktore sie, odbywaty i dotyczyty okreslonych fragmentow, byty ograniczone i nie nawigzywaty

do nieprawidtowosci zgodnych z prawem. Mamy wrazenie, ze w mysl cytatu popularnego od

lat ,,Psy szczekaja. a karawana jedzie dalej", ze dtuzej tak nie musi bye i nalezy to zmienic.

Ponizej przedstawiamy tematyk? i obszary, ktore nalezy doktadnie sprawdzic i

skontrolowac.
1. Przeprowadzone roznego rodzaju przetargi na zadania projektowe i wykonawstwo

na terenie Gminy Kazimierz Biskupi w okresie petnienia funkcji Wojta Gminy przez Janusza

Puszkarka w odniesieniu do zgodnosci trybow postepowania z Ustawy o Zamdwieniach

Publicznych (komisje przetargowe powotywane tylko z pracownikow Urze.du Gminy, ktorzy

nie sg obiektywni w wyborze wykonawcow, prawdopodobnie sugeruja. si? wskazaniem

Wojta Gminy na czyja. korzysc ma bye rozstrzygnie.ty przetarg). Dokonywane wybory

projektantow i wykonawcow stwierdzamy z duzym prawdopodobienstwem, ze przetargi byty

i sa_ ustawiane od bardzo dawna, gdzie dominujg przedsi^biorstwa i firmy, ktore sa.

zaprzyjaznione i w dobrej komunikatywie z Panem Januszem Puszkarkiem, co widac gotym

okiem, gdzie powyzsze dziatania sq komentowane nie tylko w srodowisku lokalnym, ale

rowniez w powiecie koninskim ze stwierdzeniem wypowiadanym przez wiele osob - cytat

,,Jezeli chcecie wygrac przetarg to zgtoscie si^ do Gminy Kazimierz Biskupi, tam na pewno

jest to mozliwe po rozmowie z Wojtem Januszem Puszkarkiem." Wypowiadane tego typu
stwierdzenia i wiele innych, ktore maja. znamiona niegospodarnosci i marnotrawstwa

srodkow publicznych oraz ztego zarza.dzania Samorzqdem Terytorialnym stafy si^

powszechne i nagminne stosowane przez Wojta Gminy, maja.ce wpfyw na negatywny

wizerunek Gminy Kazimierz Biskupi i jego srodowisko lokalne. Dokonuje sî  dzielenia zadah

projektowych i na wykonawstwo po to, aby uniknqc przetargow nieograniczonych, ktore sa.

najlepsza. forma, wytonienia wykonawcow, przede wszystkim pod ka.tem nizszej ceny, gdzie
istnieje konkurencyjnosc i inne kryteria korzystne dla zamawiaja_cego.

Bardzo cz^sto stosowana byla i jest forma - procedure z tz. z wolnej re_ki, ba.dz

zapytanie o cen^, co ma negatywny wpfyw na wielkosc ponoszonych kosztow i jakosci

wykonania danego zadania projektowego bgdz kubaturowego. Pojawiaty SJQ sygnaty w

srodowisku lokalnym, ze do roznych wykonawcow zadari na terenie Gminy Kazimierz Biskupi,

trafiata prawdopodobnie inna dokumentacja projektowa, aby wygrata firma, ktorq preferuje

i akceptuje Wojt Gminy. Firmy i przedsie.biorstwa, ktore dominuja. ma terenie Gminy

Kazimierz Biskupi to mie.dzy innymi: P.W. Dropinex Kazimierz Biskupi; Z.R.I.z Konina;

Z.R.B.Danbud Kleczew; Z.I.S.i B.O. Ryszard Janiak; Hydrobud Kamienica i inne.

Referat Inwestycyjny i Zamowieh Publicznych skrupulatnie realizuje polityk^

przetargowq wytyczong przez Pana Janusza Puszkarka z ogromna. szkodq dla spotecznosci



lokalnej, natomiast z przywilejami i prawdopodobnie z pewnymi korzys'ciami osobistymi dla
osob obstugujgcych procesy inwestycyjne.

Oprocz panow projektantow i wykonawcow, promowani sg inspektorzy nadzoru,

ktorzy od tat sa_ ci sami, otrzymujq wysoki procent naleznosci od ceny za dane

przedsiewzie,cie. W roku 2013 po burzliwej dyskusji Wojt Gminy byt taskaw obnizyc o
niewieiki wskaznik procentowy w/w naleznosci.

Nalezy zwrocic uwag? na fakt, ze odpowiedzialnosc za powstaja.ce inwestycje na

terenie Gminy maja. inspektorzy nadzoru i komisje odbiorcze po ukonczeniu danej inwestycji,

natomiast z Referatu Inwestycyjnego i Zamowien Publicznych, jak rowniez Wojt Gminy nie
maja. bezposredniej odpowiedziainosci za powstaja_ce inwestycje bqdz ich etapy realizacji, co
uwazamy za niewtasciwe, maja.ce wpiyw na jakosc i funkcyjnosc infrastruktury.

Mozna by mnozyc wiele przyktadow i dokonywac opisu merytorycznego, ale

uwazamy, ze po dokonaniu szczegotowej analizy i kontroli dokumentacji przetargowych

bedzie wyrazny obraz mechanizmu, ktory funkcjonuje od lat i zaden organ Gminy w tym

Komisja Rewizyjna nie byty i nie sq zainteresowane, aby to przerwac, wr^cz przeciwnie
akceptuja. takie dziatania i powî zania. Rodzi si? wiele pytart - dlaczego tak sie. dzieje i kto za
to wszystko ponosi odpowiedzialnosc. Myslimy, ze na to pytanie po podjeciu dziatah i

dokonaniu weryfikacji oraz oceny dokumentacji przetargowych odpowiedz zapewne si§

znajdzie.

2. Drugim jakze waznym tematem w funkcjonowaniu Samorzqdu Terytorialnego jest
gospodarka nieruchomosciami, ktora w gtownej mierze dotyczy braku pozyskania gruntow i
budowii oraz infrastruktury technicznej od Przedsie.btorstwa Gorniczego - Kopalni W^gla

Brunatnego Konin. Gmina pozyskata niewielkg czesc majatku po byfej kopalni na naszym

terenie, tak naprawd^ na wtasne zyczenie a konkretnie na zyczenie i brak zainteresowania

Wojta Gminy Pana Janusza Puszkarka. W ostatniej fazie rozmow i prowadzonej
korespondencji z przedstawicielami kopalni, gdzie wpiyw podatku do Gminy nie wchodztt w

gr ,̂ poniewaz przepisy prawne slq zmienity i Kopalnia Wejla Brunatnego Konin mogta

przekazywac swoje nieruchomosci na Skarb Panstwa, o ile Samorzqd nie be.dzie

zainteresowany i tak siQ w zdecydowanej mierze stato z nieruchomosciami kopalnianymi.

Uwazamy, ze takie dziatanie i brak pemej informacji, w tak waznym temacie w

kierunku organow Gminy byto przez Wojta swiadome i celowe, aby wspomniany majatek
kopalniany stat slq wtasnoscig osob zaprzyjaznionych z Wojtem, a bye moze takze samego

Pana Janusza Puszkarka. Mimo spisywanych roznych listow intencyjnych, porozumieri i

powotywanych zespotow do rozmow z Kopalnî  W^gia Brunatnego Konin, gdzie pozytywnie
akceptowano przyĵ cie nieruchomosci kopalnianych, podajac wtasciwe uzasadnienie, Wojt

Gminy zaprzepasctt nieodwracalnie utrat? dochodow i korzysci majqtkowych na rzecz Gminy,

nie przyjmuĵ c nieodptatnie wspomnianego majatku kopalnianego, stosuja_c i uzywajqc

wymijaĵ cych argumentdw bez wtasciwego uzasadnienia i wciajajqc w ten temat

zaprzyjaznionych Radnych Rady Gminy, aby w przedmiotowej sprawie mieli podobne zdanie.
Uwazamy, ze mamy tutaj do czynienia z niedopetnieniem obowigzkow a w gtownej

mierze z niegospodarnoscia^ ktora jest do dzis przedmiotem roznych ocen i komentarzy oraz

zadawanych pytan - dlaczego tak si? stato i kto zrobH na tym wspaniaty ,,Biznes". Uwaiamy,
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ze to pytanie nalezy zadac Panu Wojtowi i zapytac o jego odpowiedzialnosc w tym zakresie.
Tereny pokopalniane, ktdre mogfy stac sie. wfasnoScia. Gminy to miedzy innymi: Zbiornik

Retencyjny i tereny okalaja.ce ogotem - 145 ha, potozone w miejscowosci Kqzarzewek,

grunty zrekultywowane o charakterze rolnym potozone w miejscowosciach: Jozwin,

Komorowo, Stefanowo, Nieswiastow, Bochlewo, Anietewo, gdzie w zdecydowanej
wi^kszosci zostafy pozyskane przez rdzne podmioty pod budowe^ turbin wiatrowych,
elektrowni fotowoitanicznych, zabudowe, ustugowo-mieszkaniowa. i produkcyjna.. Taki jest

charakter zagospodarowania przestrzennego przyĵ ty na ostatniej Sesji przez Rad? Gminy

(Gmina pozyskata bardzo maty segment okoto 16 ha). W spisywanych porozumieniach i

listach intencyjnych miedzy Gmina. a Przedsie,biorstwem Gorniczym jest doktadnie

wyszczegolnione co Samorza_d Terytorialny m6gt pozyskac w formie darowizny, z ktorej jak

wspominalismy nie skorzystat.

Prowadzono sprzedaz wieczystego uzytkowania przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego

Konin na rzecz osob trzectch, gdzie Gmina mogta zgodnie z prawem skorzystac z tego
pierwokupu po informacji przekazanej przez notariusza - Wojt Gminy podjgt osobiscie

decyzjQ o nieskorzystaniu z tego prawa, nie zwracajqc sî  o wydanie opinii czy stanowiska

Rady Gminy, dotyczace gruntow w miejscowosci Stefanowo (okoto 17 ha), gdzie obecnie na
tych gruntach sa. turbiny wiatrowe syna burmistrza miasta Kleczew. Uwazamy, ze to dziatanie

byto celowe i swiadome wykonane z premedytacja^ ze szkodg dla naszej Gminy. W tej

sprawie decyzjs o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydat Wojt Gminy
Kazimierz Biskupi. Jest wieie innych spraw zwi^zanych z gospodarowaniem

nieruchomosciami na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, jak rowniez przywrdcenie do stanu
pierwotnego drog gminnych i powiatowych - do chwili obecnej niezrealizowanych.

Po analizie powyzszej tematyki i wglqdzie do dokumentow w przedmiotowym

temacie, na wieie niejasnosci i w^tpliwosci zapewne bedzie odpowiedz i imienna
odpowiedzialnosc za powyzsze przedsî wzî cia.

3. Odpady komunalne - prowadzone przez SpotdzielniQ Kotek Roiniczych Kazimierz

Biskupi.

Kontrola Wojta Gminy i wtasciwych stuzb gminnych Ochrony ̂ rodowiska, jak rowniez

podejmowanie czynnosci interwencyjnych oraz wystosowanych pism do Wojewodzkiego

Inspektoratu Ochrony SVodowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie w sprawie sktadania,

przyjmowania, kompostowania, rekultywacji i przemieszczania roznych odpadow

komunalnych i pewnie rowniez innych od roznych podmiotow z kraju przez Spotdzielnî

Kotek Roiniczych a konkretnie Pana Prezesa Mirostawa Grobelnego. Rowniez dotyczy

kontroli i zainteresowania sî  ogromng stertq odpadow roznych w miejscowosci Kazimierz

Biskupi ul. Biurowiec, sktadanych i magazynowanych od kilku lat i do dzis

nieuporzqdkowanych w srodku osiedia mieszkaniowego. Temat przyjmowania odpadow

komunalnych i innych przez Spotdzielnie. Kotek Roiniczych w Kazimierzu Biskupim trwa od

2006 roku do chwili obecnej.
Zgtaszano wieie interpelacji, wnioskow i zapytan w przedmiotowym temacie na

komisjach i sesjach Rady Gminy, przy udziale osob ze Starostwa Powiatowego i

Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony sYodowiska, ale tak naprawd? na nasze wgtpliwosci i



pytania do dzis nie otrzymalismy stosownej odpowiedzi a proceder trwa nadal. Zasadnicze

pytanie, ktore jest stawiane, to czy podejmowane dziatania przez Pana Mirostawa

Grobelnego od chwili rozpoa^cia ,,przygody" z przyjmowaniem, rekultywacja

kompostowaniem i pf7emieszczaniem byty i sq zgodne z decyzjami s>odowiskdwymi i

decyzjami administracyjnymi oraz niezbe,dna_ i wymagana. prowadzong dokumentacĵ  jak

rowniez badahiami laboratoryjnymi w tym zakresie. Bezposrednia. lokalna, kontrole.,

winien sprawowac Wojt Gminy i jego stuzby Ochrony Srodowiska i o niepokoja_cych

dziataniach i zdarzeniach informowac* odpowiednie instytucje celem prowadzenia - kontroli

faktycznej w miejscu lokalizacji odpadow. Z naszych obserwacji i zapytan oraz doderajqcych

od mieszkafkdw informacji wynika, ze Pan Wojt i osoby wtajemniczone w tego typu

przedsie,wziecie dziatajq wspdlnie nie baczgc na przestrzeganie przepisow prawnych i zasad

obowia.zuja.cych w tym zakresie. Uwazamy, ze Pan Janusz Puszkarek zamiast przeciwdziatac

tym praktykom to roztacza ,,parasol ochronny" nad wspomniana. dziatalnoscia.. Dziatalnosc

prowadzona przez Pana Mirostawa Grobeinego - prezesa Spotdzielni Kotek Rolniaych byta i

nadal jest w miejscowosci Nieswiastow - gmina Kazimierz Biskupi na zamknietym

sktadowisku odpaddw komunalnych, jak rowniez w miejscowosci Przyjma - gmina Golina -

na granicy z Gmina, Kazimierz Biskupi - rekultywacja wyrobiska po bytej zwirowni oraz

rekultywacja gruntow przy bytym torowisku w Nieswiastowie i nieruchomosci, ktorq wtada

Spotdzielnia Kotek Rolniczych w miejscowosci Komorowo. Nie sposob nawiqzac szczegotowo

do wszystkich zagadnien w tej dziedzinie, stqd zataczniki w przedmiotowej sprawie. Ostatni

przyktad zachowania Wojta Gminy z dnia 14.03.2014r., gdzie Klub Radnych - ,,Praworzqdnosc

i Gospodarnosc" wraz z Kierownikiem Referatu Ochrony 5rodowiska i Rolnictwa mtat

wyjechac w teren celem ogtedztn wspomnianych miejsc sktadowania odpadow na terenie

Gminy Kazimierz Biskupi, Wojt Gminy nie wyrazit zgody na wyjazd Pani Kierownik mimo tego,

ze termin byt ustalony znacznie wczeiniej, co jest potwierdzeniem przytaczanego

stwierdzenia tzn: ,,parasolu ochronnego" nad niekontroiowana. dziatalnoscia. - dotyczy to

rowniez firmy, ktdra zlokalizowata odpady rowniez na powierzchni 4,5 ha w miejscowosci

Kazimierz Biskupi ul. Biurowiec 3. Mamy nadziejQ, ze ten temat b^dzie przedmiotem

odniesienia sî  i analizy przez Panstwa InstytucjQ.

4. Studium zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe i decyzje

administracyjne wydawane przez Wojta Gminy - wnioskujemy o przeprowadzenie rewtzji w

terenie i w istniejqcej dokumentacji technicznej pod kqtem wymogdw formalno-prawnych i

architektoniczno-urbanistycznych. Decyzje wydawane przez Wojta Gminy sa. cz^sto

uznaniowe i nie spetniaja. wymogow formalno-prawnych np.: szerokosc jezdni, drogi, tereny

ktore sg watpliwe pod rozna. zabudow^ ze wzgl̂ du na ich usytuowanie i potozenie.

Wî kszosc plandw miejscowych jest zlecana z wolnej reki i od lat Panu Marianowi Usowi -

planiscie, a nie w formie przetargu nieograniczonego, co powoduje wî ksze wydatki

finansowe na ten eel, mimo naszych wietokrotnych wnioskow, aby plany miejscowe

wykonywac kompleksowo np.: raz lub dwa razy w roku. Niestety nasze propozycje i

interpelacje sa. bezskuteczne. Prosimy o odniesienie si? do powyzszego tematu.

5. Dokonywanie roznych umorzen podatkow, optat i naleznosci z tytutu ustawowego

zobowiazania wobec Gminy - w latach minionych wiele umorzen nieuzasadnionych,
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bezpodstawnych z kre.gu podmiotow oddziatywania Pana Wqjta, na duze kwoty, ze

stwierdzeniem ,,Wazny interes podatnika" - nalezy zapoznac si? z uzasadnieniami podĵ cia
takich decyzji.

6. Brak nalezytej kontroli wydatkow z ramienia Urzedu Gminy tj. Wojta Gminy i

skarbnika praz przez Komisj? Rewizyjna. Rady Gminy, Referatu Sportu i Rekreacji a przede

wszystkim jednostki organizacyjnej - Gminnego OsYodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.
Uwazamy, ze nalezy szczegotowo dokonac sprawdzenia celowosci i wielkosci

wydatkow w poszczegolnych latach w w/w jednostkach oraz odniesc si? do stanu

zatrudnienia w Gminnym Osrodku Kultury prowadzonego przez Dyrektora Pana Jerzego

Maciejewskiego. Dose, ze Wojt wraz ze skarbnikiem nie dokonuja. analizy wydatkow, to

tworzy si? podobnie jak przy odpadach komunalnych ochron? w/w osob, co umacnia ich na
swoich pozycjach i prowadzi do braku racjonalnos~ci w wydawaniu srodkow pubticznych.
Przyktadow mozna przytaczac bardzo wiele na celowosc i racjonalnosc wydatkow, co

gtdwnym powodem tego jest brak kontroli przez wspomniane organy Gminy.

7. Gminne mienie komunalne - ubezpieczenie nieruchomosci i mienia ruchomego.
Od lat powyzsze ubezpieczenia byty zawierane z osoba. publicznq tj. Radnym Rady

Gminy, obecnie Przewodniczqcym Rady Gminy Panem Jozefem Mtodozencem. Jakie

procedury winny bye stosowane w tym zakresie i czy byty przestrzegane przepisy prawne

przez Wojta Gminy i podmiot ubezpieczajqcy. Mamy duze wqtpliwosci co do przejrzystosci i

jasnos'ci w tym zakresie.

8. Przeprowadzane konkursy na stanowiska dyrektorow i kierownikow. tstntaiy w

minionym okresie wqtpliwosci co do prawidtowosci przeprowadzania konkursow na wybor

dyrektora Szkoty Podstawowej w Sokotkach, dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w

Kazimierzu Biskupim Jerzego Maciejewskiego i Kierownika w Referacie Komunalnym

Wodociggow i Kanalizacji Pana Waldemara Dryjanskiego i nadal te wa.tpliwosci pozostajg.

Mimo podjetych dziatari przez Komisj? Dorazng powotana. przez Rad? Gminy nie
zostata wyjasniona sprawa zatrudnienia Pana Jerzego Maciejewskiego obecnego dyrektora

Gminnego Osrodka Kultury w Kazimierzu Biskupimi i Pana Waldemara Dryjanskiego rowniez

obecnego Kierownika Referatu Wodno-Kanalizacyjnego, ktory powtnien zgodnie z
wymogami prawnymi i konkursowymi posiadac wyksztateenie wyzsze techniczne, gdzie ten
wymog nie zostat spetniony a osoba nadal piastuje wspomniane stanowisko. Uwazamy, ze

nalezy przyjrzec si? przeprowadzanym konkursom na wspomniane stanowiska w Gminie

Kazimierz Biskupi.

9. Zatrudnianie osob przez Wojta Gminy na umowy - zlecenia tj. Pana Jerzego

Drygiera, Pana Waidemara Szygend? i Pana Kajetana Sptawskiego.

Czy w tego typu przypadkach zostaty spetnione wymogi formalno-prawne i

organizacyjne. Do zatrudnienia Pana Jerzego Drygiera zastrzeienie postawHa Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu (zatqcznik z RIO cotyczqcy oceny pracy Pana Drygiera i inne

nieprawidtowosci, ktore poruszamy w pismie).

10. W poprzedniej kadencji w miejscowosci Sokotki, gmina Kazimierz Biskupi zostat

wykonany odcinek drogi gminnej, gdzie srodki finansowe miaty pochodzic od
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Przedsie.biorstwa Unit Wysokiego Napie.cia w wysokosci 100.000 zt za pozytywna. decyzj?
Rady Gminy do prowadzenia inwestycji na terenie Gminy Kazimierz Biskupi. Czy ta kwota

rzeczywiscie zgodnie z deklaracja. Przedsi?biorstwa zostata wykorzystana na ten eel,?
11. Wykonana inwestycja pt.,7 Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz

przebudowy drog, ulic i sciezek rowerowych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi ", ktore
miato miejsce w 2010 roku, gdzie zaciggnieto zobowia_zanie finansowe na lata 2011-2020 w

kwocie 4.250.160 zt. Powyzsze zadanie projektowe i inwestycyjne zostato wykonane przez

firm? P.W.Dropinex z Kazimierza Biskupiego i rozliczone kosztorysem powykonawczym -

kornpleksowo. Mieiismy wiele pytari i wa.tpliwosci, czy takie zlecenie catosci zadania

projektowo-wykonawczego kilku ulic i drog byto korzystne od strony finansowej dla Gminy

bez ogfoszenia przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, co spowodowatoby zapewne

duzo nizsze koszty tego przedsi?wzi?cia. Wykonanie kompleksowe wspomnianego zadania
odbywato si? w roku wyborczym do wtadz samorza.dowych, stqd zapewne pospiech, co

naszym zdaniem wykonane inwestycje odbyty si? niezgodnie z procedure prawna. a na
pewno poniesTismy bardzo duze koszty jako Gmina i podatnicy, ktore mozna byto znacznie

ograniczyc stosuja.c zasad? gospodarnosci i racjonalnosci. Zwracamy si? o przeprowadzenie
analizy co do wykonania opisanej kompleksowej inwestycji.

12. Firmy tj. P.W.Dropinex z Kazimierza Biskupiego i Zaktad Robot Inzynieryjnych z

Konina- tzw ,,corka".

W/w firmy, zdominowaty wykonywanie od bardzo dawna zadah inwestycyjnych
dotycz^cej tnfrastruktury drogowej. Roziiczenia wspomnianych firm i cata. wymaganq

ksi?gowosc prowadzita i prowadzi zona obecnego Wojta Gminy Pana Janusza Puszkarka, o

czym byto i jest gtosno w srodowisku lokalnym. Zastanawiamy si? czy takie praktyki

stosowane w Samorzqdach Terytorialnych nie majq podtoza korupcyjnego.

Szanowni Panstwo, uwazamy, ze trudno bytoby przedstawic funkcjonowanie

Samorza,du Terytortalnego w Kazimierzu Biskupim bez nawigzania merytorycznego, co do

zaistniatych sytuacji i zdarzen, ktore miaty i nadai majq miejsce w Gminie Kazimierz Biskupi,

gdzie funkcj? Wojta petni Pan Janusz Puszkarek. W przedstawionej przez nas wycinkowej

tematyce, ktor^ nalezy szczegotowo przeanalizowac i sprawdztc, co do ewentualnie

przekroczenia uprawnien tub niedopetnienie obowigzkow przez funkcjonariusza pubticznego

tj. Wojta Gminy, jak rowniez ujawnienie przypadkdw nieprzestrzegania okreslonych

przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji roznych decyzji oraz udzielania

zamowien publicznych.
Sygnalizujemy Panstwu tematy - sprawy najwazniejsze ale oprocz tych istnieje wiele

innych z roznych dziedzin zycia samorzajtawego do ktorych jest wiele niejasnosci i

wgtpliwosci oraz zasadniczych pytan. Klub Radnych ,,Praworzqdnosc i Gospodarnosc"

majqcy dtugoietnie doswiadczenie w pracy samorzadowej, ktory zostat wpisany do rejestru

w dniu 17.05.2012 roku, mimo tego ze liczy trzy osoby nie moze dtuzej tolerowac takich
dziatan i wypaczen, ktore dyskredytuja. i wypaczaja. wizerunek Gminy Kazimierz Biskupi nie

tylko w spotecznosci lokalnej ale rowniez w catym regionie koninskim. Po odbytym spotkaniu

z Radcg Prawnym na ptaszczyznie prywatnej ustaiilismy, ze najwtasciwszym adresatem w
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sprawie nieprawidtowosci dziatari wtodarzy Gminy be^dzie Centralne Biuro Antykorupcyjne w
Poznaniu. Sta_d kierujemy do Pahstwa nasze pismo, ktore obrazuje funkcjonowanie
Samorzgdu Terytorialnego w Kazimierzu Biskupim. Powyzszego pisma nie przesytamy do

zadnej innej instytucji, oczekujemy na Panstwa decyzje, w sprawie podjQcia dziatari
kontrolnych i sprawdzaja,cych oraz do podsumowania pokontrolnego tj. postawienia

wnioskow. Przestane pismo zostaje podpisane przez cztonkow Klubu Radnych
,,Praworza>dnosc i Gospodarnos'c", gdzie mamy serdeczna. pros"be. o nieujawnianie nazwisk

dla dobra nas samych i naszych rodzin, ze wzgle.du na nasze bezpieczehstwo i rozne
nieprzewidziane dziatania, ze strony osob przytoczonych w pismie.

Jest bardzo duza grupa osob z terenu Gminy Kazimierz Biskupi, ktora bardzo che_tnie

ztozytaby swoje podpisy pod naszym pismem, ale uwazamy ze wtedy informacja w tym

temacie dcstataby sî  do Wojta i osob wtajemniczonych, gdzie mogtoby odbywac sle. tzw.

,,porzgdkowanie spraw". Klub Radnych ̂ Praworzqdnosc i Gospodarnosc" od chwili wpisania

do rejestru tj. od dnia 17.05.2012 roku prowadzi swoje protokotowane posiedzenia, gdzie
zwraca sie. z interpeiacjami, zapytaniami i wnioskami ale podejscie do waznych spraw jest
wymijaj^ce i nieodpowiedzialne co przejawia sie. w nieprzestrzeganiu przepisow prawnych w
rozriych dziedzinach Samorz^du Terytorialnego. Jezeli Panstwo uwazacie, ze przedstawione

przez nas tematy i sygnafy w sprawie naszej Gminy nalezy uszczegotowid lub przytoczyc

nowe fakty to jestesmy do dyspozycji po uprzednim kontakcie z nast^puj^cymi osobami:

- Pan Wiestaw Urbaniak
62-530 Kazimierz Biskupi

De_bowka 8
tel. 603 097 419

- Jan Sikorski

62-530 Kazimierz Biskupi
ui. Golinska 14A/11

tel. 694195 849

P.S. Do pisma dotaczamy kilka zat^cznikow, ktore nawî zuĵ  do poruszanej przez nas
tematyki. Nadmieniamy, ze posiadamy protokoty z posiedzeri Klubu Radnych
^Praworzgdnosc i Gospodarnosc" oraz wiele innych dokumentdw, ktore w razie potrzeby

mozemy udoste_pnic. .

Dzî kujemy
Klub Radnych ̂ Praworz^dnosc i Gospodarnosc"

1. Wiestaw Urbaniak-
2. Jan Sikorski-
3. Czestaw Szczepaniak ~


