
P R O T O K Ó Ł nr 4 

 

z wspólnego posiedzenia radnych 

 

Odbytego w dniu 1 kwietnia 2015 roku  

Radni obecni na posiedzeniu wg zał. listy obecności  

Obecnych było 14 radnych 

 Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy  

3.Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy  

 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 

powitała radnych i zaproszone osoby . 

Posiedzenie zostało zwołane celem omówienia sytuacji finansowej gminy na 

podstawie przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu 

.  

Zabierając głos Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół Radni otrzymali, 

mogli się z nim szczegółowo zapoznać, uważa również ,że taki protokół powinien 

również być zamieszczony na stronie BIP Urzędu. 

Według wyjaśnień Pani Sekretarz protokoły z kontroli będą zamieszczanie na 

stronie internetowej Urzędu  od roku 2015 ,natomiast ten protokół  był sporządzony w 

roku 2014 . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – nie mam nic do ukrycia i nie miałem 

żadnego zamiaru ukrywać również tego protokołu, tak jak Pani Przewodnicząca 

wyjaśniła protokół dotyczy  sytuacji finansowej gminy oraz kontroli zadań 

realizowanych w ramach naszego budżetu . 

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy ,która 

szczegółowo objaśniła radnym wszystkie zagadnienia dot. zaleceń pokontrolnych. 

Protokół z kontroli zawiera wszystkie długi naszej gminy  oraz wszystko co się 

wiąże z tymi długami  w szczególności uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej ,opinie 



o długach i to wszystko ma odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu w postaci 

inwestycji .  

Wszystkie wykonane inwestycje  z niczego nie powstały ,nikt nam ich nie 

podarował tylko sami zdecydowaliśmy z radnymi o tych inwestycjach . 

Na przełomie listopada i grudnia została przeprowadzona kontrola  przez RIO  

i dotyczyła okresu od 1.1.2013 roku do 30.6.2014 roku ,gdzie sprawdzano nasze 

zadłużenie ,pożyczki ,obligacje. 

Wszystkie pożyczki jakie były zaciągnięte wcześniej a nie zostały spłacone też 

były przedmiotem kontroli . 

W szczególności sprawdzono sprzedany majątek / w postaci rur / ,dzierżawę 

tego majątku oraz zapisy  dotyczące odkupu tego majątku . 

W protokole nie ma żadnego zapisu ,ze to zostało zrobione niezgodnie z 

przepisami /mamy zgodę RIO na zadłużenia /. 

Ta sprzedaż i wykup majątku nie wchodzi w procent zadłużenia gminy ,w 

przeciwnym wypadku nie było by możliwości realizowania zaczętych inwestycji . 

Natomiast zalecenia w tym zakresie  to takie ,że zapewnienie  lub 

przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów . 

Wszelkie przepisy w tym zakresie nie mówią, że sprzedaż  wchodzi do 

zadłużenia – ale również  zdajemy sobie sprawę ,że musimy to spłacić i wykupić ten 

majątek . 

Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk Żurczak – jest protokół z kontroli i wynikające 

z tej kontroli ustalenia i zalecenia . 

Protokół został przesłany na ręce Burmistrz ,który odpowiada  za prawidłową 

gospodarkę finansowa gminy i za wykonanie budżetu / tak mówi art. 60 ustawy o 

samorządzie terytorialnym /. 

Wszystkie uchwały budżetowe są wysyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

,która szczegółowo bada te uchwały do których to RIO nie ma zastrzeżeń .  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – tak jak już powiedziała Pani Skarbnik i Pani 

Sekretarz odpowiadam za finanse gminy i staram się dbać w jak najlepszy sposób. 

W zakresie sprzedaży majątku nie przekroczyłem swoich uprawnień, opinie RIO były 

pozytywne ,sprzedaż nie nastąpiła bez  moich obaw . 



Długo się nad tym zastanawiałem ale chciałem zakończyć rozpoczęte inwestycje i tylko 

na inwestycje te fundusze ze sprzedaży zostały przeznaczone  a nie na inny cel np. na 

płace  . 

To zostało zakupione w   listingu ,jako jedni z pierwszych w kraju analizowaliśmy naszą 

sytuacje i nasze zabiegi w tym zakresie dotyczyły szczególnie dobra gminy  ale mieliśmy 

też świadomość ,że trzeba będzie wykupić nasz majątek na koniec 2018 roku . 

Dzierżawimy ten majątek i płacimy czynsz, ale innej możliwości nie mieliśmy . 

Proszę nas zrozumieć a szczególnie chciałbym tu pokreślić ,że w ciągu ostatnich 4 lat  

wykonaliśmy inwestycji za 16 mln zł . 

To chyba też świadczy o tym ,że zależy mi w szczególności na tym, ażeby gmina się 

rozwijała, ale również na tym żebyśmy  się nie zadłużali . 

Wiem, że musimy ten majątek  odkupić ale będę  się starał żeby  ten dług co roku był 

umniejszany . 

Przewodnicząca Rady – czy w tej chwili mamy jeszcze do zapłacenia jakieś  

zobowiązania i czy przepust na ul. Brzozowej został już uregulowany . 

Burmistrz MiG – rachunek za wykonanie przepustu został uregulowany do 31 marca 

natomiast nie mamy jeszcze zwrotu funduszy za wykonanie tej ulicy . 

Jak otrzymamy te fundusze na konto Urzędu i rozliczymy wszystko i przedstawię to 

Państwu na  najbliższym spotkaniu. 

Wszystkie zadania jakie będziemy realizowali w roku 2015 są ujęte  w budżecie  i to 

tylko będzie robione .  

Przewodnicząca Rady – wiem ,ze brakuje funduszy  na wigwamy oraz ile nas będzie 

kosztowało wykonanie nowych oświetleń.  

Burmistrz MiG Henryk Litka –wiemy ,że te oświetlenia będą robione szczególnie przy 

drogach wojewódzkich , są już wydane na to zezwolenia i w najbliższym czasie 

otrzymam kalkulację  kosztów / spłata za wykonanie oświetleń rozłożona na okres 7 

lat/.  

Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG – do wigwamów brakuje kwota 40 tys. i chcemy 

ją pokryć  z otrzymanych funduszy za ul. Brzozową. 

Przewodnicząca Rady – proszę o przygotowanie na następne posiedzenie umowy o 

realizacji budowy oświetleń ,ile to będzie kosztować i ile będzie punktów świetlnych.  

Czy wobec tego więcej płatności nie mamy . 



Burmistrz MiG – w tej chwili nie mamy . 

Czy wobec uzyskanych informacji w sprawie zadłużeń gminy radni  mają zapytania     

Radny Andrzej Michałowski 

Czytając ten protokół widzimy ,że gmina wydawała pieniądze bez namysłu i 

sprzedawała to wszystko za takie fundusze ,które trzeba dwukrotnie więcej spłacić i to 

wykupić . 

Płacimy co roku  700 tys. zł czynszu dzierżawy a skąd weźmiemy te 6 mln zł na wykup 

tego majątku w roku 2018. 

Proszę wobec tego powiedzieć ile notariusz wziął za spisanie tego aktu notarialnego, 

kto ten majątek na taką  sumę wycenił. 

Dlaczego  gmina  to ubezpieczyła , a nie ten kto to nam wydzierżawia . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  

Ubezpieczenie rocznie kosztuje 5 tys. zł i  tak jest zapisane w akcie notarialnym 

,natomiast trudno tu powiedzieć ile za sporządzenie aktu wziął notariusz to są  ceny 

urzędowe i trudno tu by było negocjować.  

Pan Andrzej Michałowski – jak wyliczyłem to z tej sumy sprzedaży  dużo nie zostało a w 

zasadzie nic . 

Płacimy dzierżawę z VAT. 

Pani Elżbieta Juskowiak – tak dzierżawę  58 tys. zł netto miesięcznie + VAT ,ale VAT co 

miesiąc sobie odliczamy i Urząd Skarbowy nam tą kwotę zwraca . 

Dlaczego Urząd nie starał się o tani kredyt ,ale tylko jak tu mówiono kredyt 

 na 16 %. rocznie.  

Burmistrz MiG Henryk Litka – kredyty braliśmy jak mogliśmy i wtedy rozmawialiśmy z 

bankami o procentach teraz kredytu nie mogliśmy wziąść ,ponieważ przepisy na to 

nam nie pozwalały. 

Pan Andrzej Michałowski- jeżeli się orientuję to Pan Burmistrz  przekroczył swoje 

kompetencje ,gdyż ma Pan uprawnienia do brania kredytu do kwoty 1,5 mln zł . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – zakres swoich uprawnień  znam i ich nie przekroczyłem 

ponieważ to nie jest kredyt . 



Radny Zenon Rusiak- byłem również radnym w poprzedniej kadencji ,gdy ta transakcja 

sprzedaży nastąpiła ,ale  pamiętam zapewnienia ze strony Pani Skarbnik, że jest to 

bardzo korzystna transakcja i gmina na tym nic nie straci. 

Jak to teraz wygląda ,jesteśmy tak zadłużeni i jak mamy się rozliczyć przed wyborcami. 

Pani Elżbieta Juskowiak – tak nie powiedziałam ,z uwagi na to ,że nie mogliśmy 

przekroczyć 60 % zadłużenia i nie mogliśmy wziąć kredytu  chcieliśmy  to zastąpić inną 

formą zdobycia funduszy , tak żeby to nie weszło do zadłużenia . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – nie chcieliśmy gminy dalej zadłużać ,ale chcieliśmy też 

kończyć zaczęte inwestycje , chcę radnych zapewnić ,że w tej chwili prowadzę 

rozmowy dot.  potanienia tego kredytu. 

Przewodnicząca Rady – te wyjaśnienia .nas nie zadawalają, gdyż osobiście wiem, że w 

tej sprawie mieliśmy inne wyjaśnienia, nie znaliśmy wszystkich kwot a szczególnie nie 

wiedzieliśmy  ile będziemy płacić  tego czynszu  . 

Rada nie dała Panu takiego upoważnienia . 

Pamiętam obrady Sesji, kiedy radny Pepliński zadał pytanie czy takie posunięcie jest dla 

nas korzystne . 

Opowiedz była ,że tak . 

Teraz osobiście widzę ,że jest to niekorzystne ,trzeba było zrezygnować z niektórych 

inwestycji,  gdyż jak widzę , sytuacja finansowa gminy jest  bardzo poważna. 

Pan odpowiada za finanse gminy ale nas radnych za to wszystko  obciążają . 

Teraz Pan nas o  wszystkim informuje jak już jest sprzedane ,dlaczego Pan nas w 

ubiegłym roku dokładnie o tym nie informował – my na ten temat nie mieliśmy pełnej 

wiedzy .   

 Burmistrz MiG Henryk Litka  

Inny sposób pozyskania funduszy nie poszedł na marne ,został przeznaczony na 

inwestycje i tak powinno być informowane społeczeństwo . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – trudno to w tej chwili inaczej tłumaczyć, ale 

wszyscy tu obecni zdajemy sobie sprawę ,ze przez najbliższe 4 lata nic na terenie naszej 

gminy nie zrobi my bo będziemy  to spłacać a co dopiero z wykupem w roku 2018 .   

Radny Jarosław Kaczmarek – jak gmina nie miała funduszy to należało wszelkie 

inwestycje robić etapami . 

Pan mówi o wykonaniu inwestycji za 16 mln ,co z tego zostanie przecież musimy mieć  



9 mln zł na wykup sprzedanego majątku .I gdzie tu logika . 

Jaki Pan ma plan na zdobycie tych funduszy ,żeby w roku 2018 ten majątek. wykupić. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – nie zamykamy sobie  drogi na 4 lata na inne  inwestycje 

Radny Jarosław Kaczmarek – Panie Burmistrzu liczyć umiemy . 

Jeżeli co roku nie będziemy wcześniej umniejszać tego długi o kwotę 1 mln zł  to w 

roku 2018 skąd te 5,4 mln zł + VAT weźmiemy ,zostawimy innym radnym ten dług .  od 

kupna nie będziemy płacić VAT to jest zwolnione ustawowo . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – rozumiem Pana obawy ,ale po otrzymaniu funduszy za 

ul. Brzozową przeliczymy nasz budżet i będziemy starali się te nasze zadłużenia prędzej 

spłacić . 

Radny Andrzej Michałowski  

Jest w akcie notarialnym zapis, że jak gmina w terminie tam określonym nie  dokona 

wykupu to płaci kare - kto to zapłaci i z jakich pieniędzy . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – jest taki zapis ,jednak w najbliższych dniach zapis ten 

zostanie zmieniony / w tej chwili prowadzimy w tej sprawie negocjacje /. 

Radny Zenon Rusiak – gdybym był wszystkiego tak świadomy jak teraz to nigdy bym się  

na takie działania nie zgodził- na koniec kadencji za 4 lata gmina nie może  być tak 

zadłużona jak teraz . 

Radny Jacek Woroch  

Przysłuchując się tym wszystkim wypowiedzią mam wrażenie jakby wszyscy radni byli 

radnymi pierwszą  kadencję a wiemy ,że tak nie jest . 

My radni poprzedniej kadencji mieliśmy pełną świadomość tego żeby dokończyć 

rozpoczęte inwestycje, a bez zdobycia odpowiednich środków inwestycje nie byłyby 

dokończone .  

Dotyczyło to między innymi kanalizacji w Małachowie- wszyscy radni na sesji byli za tą 

inwestycją, a teraz Pani Przewodnicząca szuka winnych ,jeżeli Pani nie była pewna 

swojej decyzji to należało wtedy swoje wątpliwości zgłosić a nie winić teraz Burmistrza  

Uważam ,że posunięcia te, które zostały wykonane  żeby można było inwestować w 

gminę były konieczne i trafione. 

Nie wszyscy są z tego zadowoleni ale teraz podejmowane decyzje przez radnych też 

wszystkich nie zadawalają . 



Na komisjach są  inne decyzje a na Sesji inne przykładem jest tu remont ulicy 

Garncarskiej. 

W projekcie budżecie  ta ulica była ujęta a na sesji to zadanie z budżetu usunięto – też 

nie jestem z tego zadowolony . 

Przykładów jest więcej ,więc nie szukajmy tu winnych tylko to zaakceptujmy i 

pozwólmy Burmistrzowi w spokoju pracować. 

Przewodnicząca Rady – trudno się zgodzić z Pana wypowiedzią ,ale chciałbym tu 

przypomnieć ,że sprzedaż majątku nie była dokonana na wykonanie kanalizacji w 

Małachowie tylko na pokrycie innych długów. 

Natomiast jeżeli chodzi o rzetelne informowanie radnych to owszem mieliśmy 

świadomość ,że to ma być dokonane ,jednak nie poinformowano nas o konkretnych 

kwotach. Było to przedstawione ogólnie, oraz były zapewnienia ,że będzie to tanio a 

jak widzimy tanio to nie jest . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  

Nie rozumiem co Pani Przewodnicząca ma na myśli, że nie znała wszystkich kwot . 

Starałem się radę o wszystkim informować ,gdyż nie  miałem nic do ukrycia . 

Proszę radnych ażeby nie myśleli o tych poczynaniach negatywnie ,dajcie mi podziałać 

,gdyż uważam ,że efekt będzie pozytywny . 

Przewodnicząca Rady – sprzedaż została dokonana i w tej chwili już tego nie 

zmienimy  ,jednak jest propozycja ażeby  ten dług co roku spłacać na 1 mln zł . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  

Wszystko należy wziąść pod uwagę ,albo czekać z wykupem do końca  albo spłacać 

stopniowo przy zwiększeniu dochodu gminy i pozyskaniu inwestorów . 

W tej chwili jest możliwość pojawienia się nowych inwestorów  myślę  o budowie 

nowych wiatraków ,co przyniesie nam zwiększenie dochodu gminy za 2 lata . 

Budowa wiatraków przyniesie nam  dochód na około 30 lat . 

Radny Jarosław Kaczmarek – spłata kredytu co roku na 1 mln zł i mniej inwestycji  

Przewodnicząca Rady – ażeby temu sprostać należy oszczędzać ,gdyż mamy jeszcze do 

spłacenia inne kredyty i o tym tez należy pamiętać np. 1,2 mln zł na Księginki . 

Radny Jan Rzepczyński – w protokole jest punkt dot. ogłoszenia tego zakupu w 

Dzienniku Unii Europejskiej czy Urząd tego dokonał i czy ma potwierdzenie . 



Pani Liliana Lenarczyk Żurczak – dokumenty do ogłoszenia zostały wysłane ,jednak 

zwrotka dot. odbioru do Urzędu nie została dostarczona . 

Radny Henryk Grycz – wiemy ,że ta sprzedaż nie jest liczona do zadłużenia gminy ,jakie 

jest wobec tego zadłużenie gminy na koniec 2014 roku . 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – zadłużenie gminy jest na poziomie  40 % . 

Radny Marek Jurga – czytając ten protokół można mieć wrażenie ,że ktoś za to 

odpowiada i czy wobec tego ktoś z tego tytułu został ukarany . 

Burmistrz MiG Henryk Litka . 

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła z tego tytułu o jakiekolwiek ukaranie nie 

było takiego zalecenia, gdyż przeprowadzona kontrola nie wskazała żadnych osób 

winnych uchybień w tym zakresie . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział w 

posiedzeniu informując ,że następne wspólne posiedzenie radnych odbędzie się w dniu 

22 kwietnia celem omówienia wykonania budżetu za rok 2014 . 

 

Protokolant       Przewodnicząca Rady 

Stefania Gagat       Janina Pawełczyk  

 

 

 


