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dr Konrad Koc - Wójt Gminy Bełchatów
Konrad Koc jest przede wszystkim mieszkańcem Gminy Bełchatów od kilku lat mieszka
w miejscowości Zalesna, ale również jest społecznikiem, patriotą i co najważniejsze
szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci Natalii i Szymona.
Z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk politycznych - specjalizacja samorząd terytorialny, jest również prawnikiem i historykiem. Przez
10 lat pochylał się nad problemami lokalnej społeczności udzielając bezpłatnych porad prawnych w biurze parlamentarnym. Przed wyborem na Wójta Gminy Bełchatów
pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, dodatkowo dzielił się wiedzą i doświadczeniem ze studentami prowadząc wykłady w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Małgorzata Filipek - Sekretarz Gminy Bełchatów
Małgorzata Filipek z wykształcenia magister prawa na Uniwersytecie Łódzkim a także
absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Unii Europejskiej w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
Przez 16 lat swoją pracę na rzecz samorządu realizowała pracując w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, co przełożyło się niewątpliwie na fakt, iż od listopada 2018 r.
została radną Powiatu Bełchatowskiego. Swoją służbę dla społeczności samorządowej
realizuje obecnie w Urzędzie Gminy Bełchatów piastując stanowisko Sekretarza Gminy.
Prywatnie żona i matka dwóch córek.
Iwona Pole - Skarbnik Gminy Bełchatów
Iwona Pole uzyskała tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada
17-letni staż pracy w sektorze finansów samorządowych. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w rodzimej Gminie Kluki, pracując na stanowisku księgowej oświaty w
tamtejszym urzędzie gminy. Następnie, po 7 latach pracy, swoje życie zawodowe
i prywatne związała z Gminą Bełchatów, dalej pracując w finansach samorządowych.
Od grudnia 2018 roku jest Skarbnikiem Gminy Bełchatów.
Żona, matka dwójki dzieci, mieszkanka Józefowa.
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Wniosek o zmianę granic gminy już złożony

Wniosek o zmianę granic gminy Bełchatów trafił już do Wojewody Łódzkiego, który po
weryfikacji zgromadzonej dokumentacji, prześle ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Właściwy minister ma z kolei czas do końca
lipca,
by zdecydować
o dalszych losach wniosku.
Możliwości
są
dwie:
- teren gminy Bełchatów powiększy się o obręb Wola Grzymalina
lub też granice gminy Bełchatów
i Kleszczów pozostaną bez zmian.
- przekazanie służbom Wojewody Łódzkiego wniosku w sprawie
zmiany granic Bełchatów, kończy postępowanie, zainicjowane
w 2018 roku. Radni Gminy Bełchatów zamykającą procedowanie uchwałę w sprawie przesłania
wniosku, podjęli jednomyślnie.
Wcześniej na temat zmiany granic gminy Bełchatów wypowiedzieli się sami mieszkańcy.
Mieli okazję uczynić to w ramach
konsultacji, które zostały następnie uzupełnione badaniem son-

dażowym. Zdecydowana większość osób, które wzięły udział
w tym postępowaniu opowiedziała się za zmianą granic przez
przyłączenie do gminy Bełchatów obrębu Wola Grzymalina,
obecnie leżącego w granicach
sąsiedniej gminy Kleszczów.
Wniosek został przygotowany przez zespół urzędników
powołany przez wójta gminy
Bełchatów, Konrada Koca oraz
specjalistów kilku dziedzin, którzy przygotowali przedmiotowe
opracowania w zakresie analizy
finansowej (dr Jarosław Marczak), zależności i uwarunkowań
historycznych (dr Maciej Hubka)
oraz założeń urbanistycznych
i przestrzennych (mgr Łukasz
Woźniak). Aby przygotowane
w Bełchatowie dokumenty mogły pomyślnie przejść weryfikację
formalną, wniosek musiał spełnić
szereg wymogów, związanych
np. z wykazaniem, że po zmianach zostaną zachowane ustawowe wymogi dotyczące m.in.
wielkości terytoriów obu gmin,

liczby ludności czy dochodów
podatkowych na mieszkańca.
Dołączono do wniosku masę
załączników, w tym zaświadczenia o zgodności danych,
mapy, opinie specjalistów, wypisy z planów zagospodarowania
przestrzennego, uchwały Rady
Gminy Bełchatów i Rady Gminy
Kleszczów. Z wniosku wynika też
jednoznacznie, że po zmianach
terytorium gmina Bełchatów
zachowa swoją jednorodność
pod względem sieci osadniczej
i układu przestrzennego, jest
to też dokument uwzględniający więzi społeczne, kulturalne
i gospodarcze. Co istotne, proponowane zmiany nie generują
dla gminy Bełchatów wielkich
kosztów. Szacuje się, że koszty
jednorazowe, związane ze zmianą granic gminy, nie powinny
przekraczać 150 tys. zł. Późniejsze koszty stałe (związane m.in.
z opłatami środowiskowymi) to
ok. 2.700 zł rocznie.
n
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Finanse gminy Bełchatów prześwietlone przez

Regionalną Izbę Obrachunkową i audytorów zewnętrznych:
budżet na 2019 rok „nierealny”, pora na prawdziwe założenia
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi starannie skontrolowała to, co w finansach gminy Bełchatów
działo się w 2017 i 2018 roku. W protokole kontroli doraźnej wskazano poważne naruszenia ustawy
o finansach publicznych. Skrytykowano też praktyki, które stosowane były przez służby finansowe
gminy Bełchatów w poprzednich latach.
w budżecie? RIO wskazuje, że
gdyby rozchody powiększono
o wspomniany kredyt, nie zostałyby spełnione wskaźniki tj.
relacja wynikająca z art. 243
ust. o finansach publicznych.
Kontrolerzy RIO piszą wprost,
że gdyby w projekcie budżetu uwzględniono ten kredyt
to budżet nie mógłby zostać
uchwalony. RIO wskazuje też
na, jak to ujęto, „nielegalne źródła
finansowania budżetu”, czyli o finansowanie bieżącej działalności
pieniędzmi, które powinny mieć
zupełnie inne przeznaczenie.
Kontrolerzy zauważyli, że w ten
Szczególną uwagę w protoko- stanie do końca roku spłacony, sposób wykorzystywana jest
le RIO poświęcono kredytowi a tak właśnie się stało w przy- część wpływów z opłat i kar za
krótkoterminowemu w rachun- padku wspomnianego zobo- korzystanie ze środowiska (w caku bieżącym, który w 2017 roku wiązania. 1 stycznia 2018 roku łości powinny być przeznaczone
zaciągnął wójt Kamil Ładziak. niespłacony kredyt na 791 tys. na ochronę środowiska).
To właśnie wtedy zaczęły się zł automatycznie przekształcił
Podobnie było z czękłopoty z zapisami w budżecie, się w tzw. zobowiązanie długo- ścią wpływów z tzw. korkowewarto więc te kwestie starannie terminowe. A o opinię na temat go (opłaty za zezwolenia na
wyjaśnić. Niespłacony kredyt tego, czy można je zaciągnąć, sprzedaż alkoholu). RIO zawynosił 791 tys. zł, był on za- gmina powinna zapytać RIO. uważyło też, że gmina w grudciągnięty w rachunku bieżącym. Jednak w tym wypadku nikt niu 2017 roku otrzymała 592
Zgodnie z przepisami, jak wy- o opinię organu nadzorującego tys. zł subwencji oświatowej.
jaśniało RIO, jako kredyt krót- finanse gminy nie pytał.
Te pieniądze powinny być
koterminowy, powinien zostać RIO wytknęło rzecz jesz- wykorzystane dopiero w styczspłacony w tym samym roku, cze poważniejszą. Jak wynika niu 2018 roku, jednak gmina
w którym został zaciągnięty z ustaleń kontrolerów, w związ- Bełchatów wykorzystała je do
(czyli do końca grudnia 2017).
ku z tym właśnie kredytem, finansowania budżetu w 2017
W przypadku tego typu w budżecie na 2018 rok po- roku. Analogiczna sytuacja, wg
zobowiązań gmina nie musi py- winna
zostać
powiększona ustaleń RIO, powtórzyła się
tać o opinię RIO. Sytuacja zmie- kwota rozchodów o 791 tys zł. w 2018 roku. Kontrolerzy RIO
nia się diametralnie, jeśli taki Nie uczyniono tego. Dlacze- analizując zapisy uchwalonej
kredyt krótkoterminowy nie zo- go nie uwzględniono kredytu kilka miesięcy temu uchwały
4
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budżetowej zauważyli, że w budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w wys. 2,5 mln zł
(to oznacza, że założono, iż taka
kwota musi być przeznaczona na
spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji).
Tymczasem, wg wyliczeń RIO,
z harmonogramów płatności zawartych umów wyraźnie wynika,
że rozchody w planie budżetu
zaniżono.
Faktycznie powinny wynosić one
bowiem 2,910 mln zł, a obecnie
zwiększyły się już do 3,2 mln zł

budżet. Konkluzja specjalistów
Regionalnej Izby Obrachunkowej jest taka, że budżet na 2019
rok w formie takiej, jak został
zaprojektowany jesienią 2018
roku, pozostanie niemożliwy do
zrealizowania, „nierealny” - piszą
o nim w protokole z kontroli.
Powstaje zatem zasadnicze pytanie czy Wójt i Skarbnik Gminy celowo oszukiwali i wprowadzali w błąd organ
kontroli finansowej czy to tylko pasmo pomyłek i błędów
urzędników Gminy? Jest jeszcze

Wytknięto też fakt, że byłemu
wójtowi został wypłacony ekwiwalent urlopowy (ponad 27 tys.
zł) za aż 56 dni niewykorzystanego urlopu, co stanowi naruszenie Kodeksu Pracy.
Ustalenia RIO potwierdziły się
także w audycie, wykonanym
przez zewnętrzną firmę wyspecjalizowaną w badaniu finansów
samorządów.
Audytorzy
wskazywali, że przy obecnym obciążeniu
budżetu spłatami kredytów, pożyczek i obligacji, w zasadzie do

przez „odziedziczony” z 2018
roku kredyt krótkoterminowy,
który nie został spłacony na czas
(sytuacja podobna jak ta
z przełomu 2017 i 2018 roku).
Tym samym, jak wskazuje
RIO, również budżet na 2019 rok
nie powinien zostać przyjęty –
gdyby wykazano w nim faktyczne kwoty kredytów i pożyczek do
spłaty. Poza tym kontrolerzy RIO
wprost twierdzą, że w planach
finansowych na 2020 rok (przy
ustalaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej) przyjęto założenia
niemożliwe do zrealizowania, bo
uznano, że dochody gminy wzrosną o 3 mln zł, a wydatki spadną
o ponad 5 mln zł, choć nie ma
racjonalnych przesłanek, by w to
wierzyć. Wszystko po to, by na
papierze wymagane wskaźniki
zostały spełnione. Czas na realny

pytanie jaką rolę w tym całym
bałaganie odgrywała ówczesna Rada Gminy z jej Przewodniczącym na czele, wszakże to
rada była organem kontrolnym
względem Wójta i jego polityki finansowej. Nieprawidłowości dotyczyły również zaniżania
kwot kredytów do spłacenia jak
i tego, że w 2018 roku wydano
już prawie 300 tys. zł subwencji
oświatowej, przy czym pieniądze „na papierze” w budżecie
ciągle są po stronie dochodów
zaplanowanych na 2019 rok.
Tym samym powtórzony został mechanizm z 2017 roku.
Poza tym, jak wskazuje
RIO, w założeniach budżetu nie
uwzględniono wydatków związanych z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem ponad 220 tys. zł dotacji.

zera skurczyły się możliwości
inwestowania za własne pieniądze, ponieważ gmina takich nie
posiada. Przy tym jeśli gmina
natychmiast nie ograniczy wydatków na bieżące utrzymanie,
znajdzie się w tarapatach. Audytorzy rekomendowali też odroczenie wykupu obligacji w trzech
kolejnych latach (po 1 mln zł na
rok). Radni na ten plan przystali.
Jednak to nie wystarczy.
RIO już unieważniła
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Służby finansowe gminy miały
czas do 25 kwietnia na przygotowanie poprawionego budżetu i WPF. Ma. on z jednej strony
opierać się na prawdziwych danych a z drugiej spełniać wymagania związane ze spełnieniem
ściśle określonych wskaźników.
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Program naprawczy dla gminy Bełchatów:
czas na przemyślane inwestycje i oszczędne gospodarowanie

Daleko posunięte oszczędności w kosztach funkcjonowania urzędu i gminnych jednostek
oraz weryfikacja zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji pod kątem ich użyteczności
dla ogółu mieszkańców, to główne założenia programu naprawczego dla gminy Bełchatów.
Nowe władze gminy muszą go wdrożyć, by wyprowadzić na prostą finanse samorządu
i umożliwić jego stabilne funkcjonowanie. Jego założenia będą uwzględnione w nowym budżecie gminy Bełchatów na 2019 rok, który właśnie, zgodnie z zaleceniami RIO, został przygotowywany. Żeby spełnić wymagania Izby, trzeba starannie obejrzeć każdą wydawaną złotówkę.
- Dane, przekazane nam przez
audytorów i RIO, nie pozostawiają złudzeń. Albo sami opracujemy
plan daleko posuniętych oszczędności i zaczniemy je wprowadzać,
albo zostanie on nam wkrótce
narzucony przez instytucje kontrolne – Konrad Koc, wójt gminy
Bełchatów, otwarcie przyznaje,
że zaciskanie pasa to konieczność. - Przed nami bardzo trudny
rok. Żeby wyjść na prostą, musimy zredukować wydatki na administrację i koszty funkcjonowania
urzędu oraz jednostek gminnych.
To jednak nie wszystko, bo musimy także zrewidować plan inwestycyjny na najbliższe lata.
Wobec bardzo trudnej sytuacji
finansowej konieczne jest zrezygnowanie z tych przedsięwzięć,
z których korzystać będzie ograniczona liczba osób, albo takich,
co do których mamy pewność, że
ich późniejsze funkcjonowanie
będzie generować koszty, na które nas nie stać, bo pod żadnym
pretekstem nie możemy sobie
pozwolić na wzrost wydatków
bieżących – tłumaczy wójt Konrad Koc. Właśnie w ramach tych
oszczędności już od maja, każdej
nocy na cztery godziny, będą
wyłączone lampy oświetlenia
ulicznego przy gminnych drogach. Zgasną w godz. 0.30- 4.30,
gdy ruch na tych odcinkach jest
6

minimalny. Szacunki przekonują, że warto po to rozwiązanie
sięgnąć. W ciągu roku budżet
gminy zaoszczędzić może nawet 120 tys. zł, a jeśli udałoby
się to rozwiązanie wprowadzić na drogach powiatowych
na terenie gminy oszczędności
mogą być rzędu 180 tys. zł. Inwestycje w remizy i świetlice
muszą poczekać. Już wiadomo,
że zrezygnować trzeba z zaplanowanych termomodernizacji
budynków Ochotniczych Straży
Pożarnych w Łękawie, Ludwikowie i w Postękalicach. Inwestycje wiązały się ze sporymi
nakładami. Szacowano, że np.
koszt pierwszej z nich to ok.1,3
mln zł, a drugiej ok. 1 mln zł.
- Absolutnie nie twierdzę, że tego
typu przedsięwzięcia nie są po

trzebne – podkreśla wójt Konrad Koc. - Jednak trzeba sobie
jasno powiedzieć, że nasza sytuacja finansowa jest tak trudna, iż
musimy z części inwestycji zrezygnować. Trzeba zdecydować, czy
postawimy na budowę nowych
odcinków dróg, które będą służyć ogółowi mieszkańców, czy na
takie zadania, które dedykowane
będą ograniczonej grupie osób.
Na realizację jednego i drugiego
pieniędzy w budżecie po prostu
nie wystarczy. Uznaliśmy, że w tej
sytuacji to budynki OSP muszą
poczekać, bo priorytetem są m.in.
drogi, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, czy modernizacja wodociągów – podkreśla Konrad Koc.
Trzeba też odłożyć plany związane z budową nowych świetlic
wiejskich. Dokończony zostanie

INFORMACJE

OSP Łękawa

tylko obiekt w Emilinie, bo tu prace budowlane już się rozpoczęły
i wycofanie się z tej inwestycji
na tym etapie, byłoby marnotrawstwem. Ograniczone zostaną koszty tego przedsięwzięcia.
Gmina zrezygnuje z drogich założeń budynku pasywnego na
rzecz standardowych, ale dużo
tańszych rozwiązań. Co ważne,
w świetlicy zostanie zachowane
ekologiczne źródło ogrzewania.
A dla Helenowa i Janowa przygotowana jest inna propozycja.
Zrezygnowano też z rewaloryzacji parku w Wielopolu. Przedsięwzięcie warte było ok. 890
tys. zł, przy czym bardzo duży
był tu udział dotacji zewnętrznych, m.in. ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Z budżetu gminy na to przedsięwzięcie miało być przeznaczone
56 tys. zł. Teoretycznie nie jest
to duża kwota, ale jeśli przeanalizować projekt i warunki udzielenia dotacji okaże się, iż utrzymanie zrewitalizowanego parku
będzie generowało dla gminy

bardzo duże koszty. Na samorządzie spoczywałby obowiązek
dbania przez 10 lat o nasadzenia
i utrzymanie terenu. Nie chodziło tylko o uzupełnianie ubytków
w drzewostanie, ale też o ich

OSP Ludwików

pielęgnację. Zgodnie z wymogami konserwatora, musiałaby się
tym zajmować specjalistyczna firma posiadająca ściśle
określone uprawnienia, której
usługi kosztują słono. Radni
gminni zaakceptowali też projekt zamrożenia w 2020 roku
puli Funduszu Sołeckiego. Jest
to kwota około 900 tys. zł.
- Ale nie oznacza to, że w poszczególnych miejscowościach nie
będą prowadzone żadne działania inwestycyjne. W miarę możliwości będziemy reagować na

zgłoszenia mieszkańców przekazywane przez sołtysów czy
radnych, ale ważne jest, żeby
były one uzasadnione i racjonalne – mówi Konrad Koc. Przed nami naprawdę trudne co

OSP Postękalice

najmniej dwa lata. Cięcia, które teraz musimy przeprowadzić
wprost wynikają z zaleceń RIO –
podkreśla. Koniec z przerostem
zatrudnienia. Nawet najbardziej
przemyślany plan inwestycyjny
nie poprawi sytuacji finansowej samorządu, jeśli nie pójdą
za tym oszczędności związane z funkcjonowaniem samego
urzędu i jednostek gminnych.
Z danych wynika, że
roczne utrzymanie Urzędu Gminy Bełchatów to koszt rzędu
ok. 4,7 mln zł. Jeśli doliczyć do
7
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tego koszty funkcjonowania pozostałych jednostek gminnych,
daje to kwotę niemal 10 mln zł
w skali roku. Okazuje się, że tak
wysokie kwoty w dużej mierze
były pochodną przerostu zatrudnienia oraz relatywnie dużą
liczbą pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze. Jeszcze
pod koniec 2018 roku w schemacie organizacyjnym urzędu
były 122 etaty, zatrudnionych
było tu 107 osób. W strukturze urzędu wydzielone było 27
komórek organizacyjnych, co

urzędu nie ma racji bytu. Musimy
ją dostosować do faktycznych
potrzeb i możliwości – podkreśla wójt. Jak zaznacza, na tym
nie koniec, bo kolejne miesiące
przyniosą następne działania
w tym kierunku. Zmiany nastąpią
też w gminnych jednostkach. To
właśnie dla obniżenia kosztów
i zoptymalizowania działań placówek zostaną stworzone Zespoły Szkolno – Przedszkolne.
Z punktu widzenia rodziców
i dzieci nic się nie zmieni – dalej będą chodzić do tej samej

w praktyce oznaczało, że 27
osób zajmowało stanowiska samodzielne lub kierownicze. Okazało się też, że były przypadki,
w których jedna osoba pracowała na dwóch stanowiskach lub była jednocześnie zatrudniona w urzędzie
i w innej gminnej jednostce.
- Sposób, w jaki zarządzany był
urząd, można określić jako totalną niegospodarność. Jeśli wziąć
pod uwagę stan finansów gminy, była to jednocześnie totalna
nieodpowiedzialność – ocenia
wójt Konrad Koc. Nowy schemat organizacyjny urzędu już
obowiązuje,
zlikwidowano
w nim siedem etatów kierowniczych. - Rozdmuchana struktura

szkoły czy przedszkola, uczyć
ich będą ci sami nauczyciele co
wcześniej. Jednak z administracyjnego punktu widzenia sporo się uprości. Szkoła i przedszkole w danej miejscowości
będą prowadzone w ramach
jednej placówki organizacyjnej.
Samodzielne przedszkole będzie funkcjonować tylko
w Niedyszynie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu będzie sprawniej
i taniej, bo siłą rzeczy zmniejszy
się m.in. liczba osób na kierowniczych stanowiskach. Zmiany
mają dotknąć także Przedsiębiorstwo Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.
- Zależy nam na tym, żeby gminna spółka stała się przedsiębior-

8
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stwem, które będzie funkcjonować na wolnym rynku i którego
oferta będzie konkurencyjna –
mówi wójt Konrad Koc. - Spółka
musi zacząć na siebie zarabiać.
Czas skończyć z sytuacją, w której jest ona utrzymywana jedynie
dzięki ciągłym finansowym zastrzykom z gminnego budżetu –
podkreśla wójt gminy Bełchatów.
Na początek sprzedany
zostanie sprzęt rolniczy należący
do spółki lub stanowiący mienie
gminy. Pierwsze duże maszyny
już znalazły kupców, kolejne na
sprzedaż wystawione zostaną
w najbliższych tygodniach. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
będą przeznaczone na zakup
urządzeń do remontów dróg.
Dzięki temu gminna spółka będzie mogła we własnym zakresie rzetelnie wykonywać naprawy na gminnych drogach.
Cięcia będą też w kosztach wydatków na promocję
gminy. Dzięki rozwiązaniu stałych umów, już udało się zaoszczędzić ok. 100 tys. zł w skali
roku. Drugie tyle oszczędności
to pochodna nowej umowy, jaką
gmina zawarła z PGE Skra
Bełchatów. Choć współpraca
z klubem będzie znacznie tańsza,
to zachowane zostaną podstawowe korzyści, które wynikały
dla gminy z tego porozumienia.
- Przede wszystkim musi zmienić się sposób myślenia o pieniądzach podatników. To, że są one
publiczne, nie znaczy, że można
nimi dysponować według własnego „widzimisie” z totalnym
lekceważeniem tych najprostszych zasad, które powinny
obowiązywać w samorządzie,
a którymi każdy z nas w praktyce
kieruje się przecież np. przy planowaniu domowego budżetu. n
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Drogie szkolenia byłego wójta
O bardzo wysokich kosztach funkcjonowania Urzędu Gminy Bełchatów decydowały m.in. sumy
wydawane na szkolenia pracowników. To, że urzędnicy muszą się dokształcać, a zmiany przepisów
i nowe obowiązki, jakie nakładane są na samorząd, obligują pracowników samorządowych do kursów
i szkoleń, nie ulega wątpliwości.
Te wątpliwości mogą się jednak budzić, jeśli okazuje się,
iż suma, jaką z budżetu gminy wydano na szkolenia wójta, niewiele ustępuje kwocie,
jaką przeznaczono na dokształcanie pozostałych ponad stu
urzędników. A tak właśnie było
w przypadku Urzędu Gminy
Bełchatów w latach 2014 - 2018.
Dowodzą tego liczby.
Na szkolenia pracowników
urzędu w latach 2014-2018 wydano w sumie 215.119 zł. Z tej
puli aż 91.867 zł przeznaczono
na opłacenie szkoleń wójta
Kamila Ładziaka.
To oznacza, że szkolenia wójta pochłonęły prawie 43 procent ogółu wydatków na ten
cel. Wójt nie korzystał co prawda z nadmiernej liczby szkoleń,
ale te, w których brał udział
bywały za to bardzo drogie.
W 2014 roku dla pracowników zorganizowano 34
szkolenia za (w sumie) 20.388 zł.
Wzięło w nich udział 51 pracowników. Najdroższe kosztowało
1.600 zł, wzięły w nim udział
dwie osoby. W tym samym czasie wójt Kamil Ładziak skorzystał
z siedmiu szkoleń. Gmina zapłaciła za nie 14.766 zł. Pięciokrotnie były to szkolenia wyjazdowe,
a ich łączny koszt to 5.266 zł.
Dwa szkolenia odbywały się
na miejscu. Za jedno zapłacono 5.000 zł, za drugie 4.500 zł.
W 2015 roku za szkolenia urzędników zapłacono już więcej, bo

31.839 zł. Było to 45 różnego
rodzaju
spotkań,
w których udział wzięły w sumie 103 osoby. W tym samym
czasie wójt Kamil Ładziak
skorzystał z ośmiu szko-

udział w trzech szkoleniach. Jedno było wyjazdowe, zapłacono
za nie 3.813 zł. Dwa pozostałe odbyły się na miejscu. Jedno
kosztowało 16.650 zł, drugie
było nieco tańsze, bo opiewało

leń wyjazdowych, za
które
zapłacono
6.667 zł.
Jeśli rok 2015 porównać
z pozostałymi latami w minionej
kadencji, można wysnuć wniosek, że to właśnie szkolenia na
miejscu generowały wysokie
wydatki w tej dziedzinie. Był to
jedyny rok, gdy wójt Kamil
Ładziak nie szkolił się na miejscu.
I jednocześnie jedyny, gdy
koszty szkoleń wójta nie
przekroczyły
10
tys.
zł.
Rekordowy pod względem wydatków na szkolenia Wójta
Gminy Bełchatów był rok 2016.
Kamil Ładziak wziął wówczas

na równe 10.000 zł. Czyli łącznie
zainwestował w siebie 30.463
zł. W analogicznym okresie pracownicy urzędu gminy wzięli
udział w 42 szkoleniach, za które
zapłacono 24.315 zł, przy czym
najdroższe kosztowało 1.697
zł. W 2016 roku w szkoleniach
wzięło udział w sumie 59 urzędników. Podobną sumę na doskonalenie wiedzy pracowników
Urzędu Gminy Bełchatów wydano w 2017 roku.
Dla urzędników zorganizowano 45 szkoleń, w których
wzięło udział 85 osób. Zapłacono za nie 24.560 zł. Roczne
9
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wydatki na szkolenia wójta to
20.405 zł. Za sześć wyjazdowych szkoleń zapłacono w sumie 6.005 zł. Jedno szkolenie,
które odbywało się na miejscu,
kosztowało za to 14.400 zł.
W 2018 roku szkolenia dla
118 pracowników kosztowały
22.148 zł. Było ich 50, w tym
jedynie trzy kosztowały więcej,
niż 1 tys. zł. Najdroższe z tych
pracowniczych szkoleń zrealizowano na miejscu dla 58 osób,
a jego koszt wyniósł 2 tys. zł.
W tym samym roku wójt
Ładziak wziął udział w czterech
szkoleniach, za które zapłacono w sumie 19.566 zł. I znów
najdroższe było to odbywające się na miejscu, bo faktura jaką wystawił za nie organizator opiewała na 18 tys. zł
Trzy szkolenia wyjazdowe, w jakich w 2018 roku uczestniczył

wójt Kamil Ładziak kosztowały
budżet gminy w sumie 1.566 zł.
Po przeanalizowaniu dokumentów związanych z poszczególnymi projektami okazuje się, że te drogie szkolenia
na miejscu organizowane dla
wójta gminy Bełchatów, za
każdym razem organizowała ta sama lokalna firma specjalizująca się w coachingu,
treningach
personalnych
i doradztwie wizerunkowym. Za
każdym razem szkolenie dotyczyło kreowania wizerunku wójta.
- To jest przykład totalnego rozpasania – Konrad Koc, obecny
wójt gminy Bełchatów komentuje skalę wydatków na szkolenia swojego poprzednika.
- Zasadnicze pytanie brzmi: co
dało urzędowi gminy to, że wójt
uzyskał kompetencje z coachingu
i interpersonalnych umiejętności?
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Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że były to pieniądze
wyrzucone w błoto, bo wybory mój poprzednik przegrał.
Jednak dużo istotniejsza jest,
w mojej opinii, inna kwestia.
Po przeanalizowaniu tego, z kim
były zawierane umowy na szkolenia, okazuje się, że w ciągu nieco ponad czterech lat prawie 70
tys. zł trafiło do jednej lokalnej
firmy. Moim zdaniem w takiej
sytuacji trudno nie zastanawiać
się, czy aby na pewno wszystko było tutaj w porządku.n

Pół miliona złotych

na nagrody dla urzędników tylko w ostatnich dwóch latach
Prawie 500 tys. zł wydał wójt Kamil Ładziak w ciągu dwóch ostatnich lat urzędowania na nagrody
dla swoich podwładnych. W 2017 roku było to 140 tys. zł, w roku 2018 już 340 tys. zł (kwoty brutto
brutto). W latach 2017-2018 szczególnie doceniani przez wójta byli pracownicy funkcyjni odpowiedzialni za finanse gminy oraz ci odpowiedzialni za sprawy związane z promocją.
Potwierdzają
to
liczby.
W okresie dwóch kadencji
Kamila Ładziaka tylko dwie osoby skarbnik i zastępca skarbnika
gminy otrzymały w sumie, aż 112
tys. zł nagród! Pierwszej w ciągu
tego okresu wypłacono 62 tys.
zł, drugiej 50 tys. zł. W 2018
roku skarbnik gminy, choć pracowała tylko przez trzy pierwsze miesiące roku, też otrzymała
nagrodę. Było to nieco ponad 5
tys. zł.
Zastępca skarbnika dostała za to
10

prawie 8 tys. zł. W 2018 roku
doceniane były też działania
pracowników promocji. Osoba
zajmująca kierownicze stanowisko w tym referacie zainkasowała ponad 11 tys. zł nagrody,
choć jej staż pracy w urzędzie
był krótki. Jeśli zliczyć nagrody,
jakie w 2018 roku wypłacono
pracownikom odpowiedzialnym
za promocję i informację (w sumie to 5 osób) okazuje się, że
w sumie otrzymali oni 42 tys.
zł. Przy tym kwoty przyznawa-
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ne pojedynczym osobom były
zróżnicowane – wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Jeśli przeanalizować przypadki
poszczególnych pracowników,
okazuje się, że np. osoba zatrudniona na stanowisku zwykłego
inspektora w ciągu dwóch lat
była w stanie zainkasować nagrody w wysokości ponad 20 tys.
zł. Lata 2017-2018 wcale nie
były wyjątkowe pod tym względem. Nagrody hojnie rozdzielano także w kadencji 2010-2014.
I tak np. zastępca skarbnika

w 2013 roku otrzymała ponad
28 tys. zł nagrody, skarbnik –
prawie 23 tys. zł. Ówczesny
sekretarz urzędu otrzymał w sumie ponad 14 tys. zł, a jedna ze
sprzątaczek w sumie 4 tys. zł.
- Schemat przyznawania tak wysokich nagród utrzymywał się
przez lata. Skala tego zjawiska,
wysokość nagród, nie ma chyba
precedensu w innych samorządach. Jeśli zsumować kwoty, okazuje się, że w 2018 roku urzędnicy otrzymali 287 tys. zł nagród.
I mówimy tu tylko o osobach za-

trudnionych w urzędzie gminy,
na nagrody w jednostkach była
odrębna pula. Przypomnę, że
był to ten rok, gdy zaciągnięto
nowy kredyt, żeby móc podołać wydatkom bieżącym– podkreśla wójt gminy, Konrad Koc.
- Dla mnie jednak najbardziej
niedopuszczalne jest to, że największe sumy trafiały do osób,
odpowiedzialnych za finanse
gminy, czyli za to, że teraz są one
w tragicznym stanie – dodaje
wójt Koc.
n

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych nieunikniona
Mieszkańcy gminy Bełchatów od lipca będą musieli liczyć się z wyższymi opłatami za odbiór śmieci.
Z jednej strony będzie to efekt dostosowania stawek do cen wynikających z przetargów,
a z drugiej realizacja wytycznych ustawy, która wyraźnie wskazuje, że samorząd nie powinien dopłacać do odbioru odpadów komunalnych tak, jak ma to miejsce obecnie w gminie Bełchatów.

Stawki, jakie mieszkańcy uiszczają za odbiór śmieci są wyliczane
na podstawie kalkulacji kosztów,
podyktowanych przez firmę,
która w danym okresie wygrywa przetarg na odbiór odpadów
komunalnych z terenu gminy
Bełchatów. Dotychczas stawki
opłat dyktowała w przetargu

firma Eko-Region sp. z o.o. Gdy
w czerwcu 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór śmieci,
z jedynej oferty wynikało, że realny koszt odbioru odpadów segregowanych, przypadający na
jednego mieszkańca to prawie
10 zł. I tyle właśnie gmina płaci
spółce odbierającej odpady.

Tymczasem mieszkańcy płacą za
odbiór odpadów 6,50 zł. Różnica, czyli 4,50 zł dopłacana jest
z budżetu gminy.
- Ustawa o odbiorze odpadów
komunalnych mówi wyraźnie:
samorząd nie może w ten sposób
tego finansować – mówi wójt
gminy Bełchatów, Konrad Koc. 11
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To sytuacja analogiczna, jak w
przypadku np. opłat za wodę.
Trzeba płacić za każdy metr sześcienny wykorzystanej wody,
nikt z tym przecież nie dyskutuje i płaci całą naliczoną kwotę.
W przypadku odpadów komunalnych jest tak samo, mieszkańcy powinni ponosić pełne koszty
wynikające z przetargu. Przepisy mówią wprost, samorząd nie
może pokrywać opłat w części,
a tak dzieje się obecnie w przypadku gminy Bełchatów. To, że
wpływy z opłat za śmieci nie
pokrywają w pełni kwoty, jaką
samorząd płaci spółce odbierającej odpady, Regionalna Izba
Obrachunkowa wytknęła także
podczas ostatniej kontroli finansowej w gminie Bełchatów w
2019 r. Wskazano, że gmina nie
może dopłacać do odbioru śmieci. Tymczasem w ciągu roku takie „dotowanie” odbioru śmieci
kosztuje budżet gminy 170 tys.
zł, a przynajmniej tyle zapisano
w tym dziale w uchwale budżetowej. Jest to jednak kwota niedoszacowana, w praktyce trzeba
na ten cel zabezpieczyć aż 320

tys. zł. Tymczasem już wiadomo, że koszty te będą rosły. To
konsekwencja nowych przepisów, które na firmy odbierające
odpady nakładają dodatkowe
opłaty i zobowiązania. To z kolei
od razu przekłada się na wyższe
stawki proponowane gminom.
Gmina Bełchatów już
ogłosiła nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych.
Szczegółowych kwot jeszcze nie
ma, ale już wiadomo, że podwyższenie opłat jest nieuniknione. Działające w tej branży
firmy wskazują na wzrost kosztów i nowe opłaty, które muszą doliczyć do kosztów usługi.
Z wyliczeń bazujących na nieoficjalnych danych wynika, że
faktyczny koszt odbioru śmieci
może wynosić nawet dwukrotność obecnie obowiązującej
mieszkańców stawki. Podwyżki
najprawdopodobniej
zaczną obowiązywać już od lipca.
- Nie uda nam się tego uniknąć,
w podobnej sytuacji będą niebawem także inne gminy w całym
kraju. W niektórych już zresztą wprowadzono nowe staw-
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ki – mówi wójt Konrad Koc.
Jak zaznacza, zdaje sobie sprawę, że decyzja o podwyżkach
nikogo nie ucieszy i narazi i jego,
i radnych na krytykę ze strony
mieszkańców, ale na populistyczne decyzje polegające na
utrzymaniu zaniżonych stawek,
nie można już sobie pozwalać.
- Musimy być w zgodzie z przepisami, nie możemy ich naginać.
Jestem przekonany, że po przemyśleniu wszystkich aspektów
tej sprawy, mieszkańcy dostrzegą, że to słuszna droga – dowodzi wójt gminy Bełchatów.
Konrad Koc zaznacza, że tym,
co być może choć odrobinę poprawi humory mieszkańcom,
będzie fakt, iż od lipca dwukrotnie zwiększy się częstotliwość odbioru koszy na odpady mieszane w sezonie letnim.
Taki zapis znalazł się w warunkach przetargu, przy tym koszty
związane z tym zabiegiem będą
miały minimalny (na poziomie
2-5 procent) udział w wysokości
planowanej podwyżki.
n

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim odwołana
Danuta Braun nie jest już dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim. Wójt gminy Bełchatów, Konrad Koc, po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii z Łódzkim Kuratorium Oświaty, zdecydował się na odwołanie jej ze stanowiska w trybie nadzwyczajnym, tzn. w trakcie trwania roku szkolnego.
kuratora, był fakt, że o dyrektor placówki w Kurnosie Drugim nie można powiedzieć, iż
posiada nieposzlakowaną opinię. Taki wymóg wobec każdego pedagoga wprost wynika
z zapisów Karty Nauczyciela.
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
Wójt Konrad Koc podkreśla,
Podstawowym powodem od- że podstawą do stwierdzenia,
wołania, wskazanym przez wój iż dyrektor szkoły w Kurnosie
ta gminy Bełchatów w piśmie do Drugim nie cieszy się nieposzla12

kowaną opinią, był dla niego
fakt, iż wobec Danuty Braun toczyły się postępowania sądowe,
podczas których udowodniono
jej przekroczenia uprawnień.
Przy tym czynów tych dopuściła
się w związku z pełnioną funkcją. Chodzi o sprawy, którymi
Sąd Rejonowy w Bełchatowie,
a potem także Sąd Okręgowy
w Piotrkowie Trybunalskim zaj-
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mował się w roku 2016. Prokuratura zarzucała dyrektor szkoły
Podstawowej w Kurnosie Drugim przekroczenie uprawnień.
Udowodniono m.in., że dopuściła się podrobienia podpisów.
Jedno postępowanie zakończyło się umorzeniem, drugie sąd umorzył warunkowo.
- Mimo umorzenia samego postępowania, pozostaje bezsprzecznym, iż panią dyrektor uznano
winną popełnienia zarzucanego
jej czynu przekroczenia uprawnień. Udowodniono, że sfałszowała podpisy, przy czym w obu
postępowaniach, które wobec
niej się toczyły, chodziło o sprawy,
które miały bezpośredni związek
z funkcją, którą pełniła – tłumaczy swoją decyzję wójt Konrad
Koc. Jak dodaje, te konkluzje zaprezentował Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty we wniosku o odwołanie Danuty Braun, wskazał
także na inne zastrzeżenia co
do pracy pani dyrektor. Kurator
pozytywnie zaopiniował wniosek wójta. W związku z tym 25
lutego Danuta Braun została odwołana ze stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kurnosie
Drugim. Nadal pozostaje jednak
nauczycielem w tej placówce.
Wójt Konrad Koc przyznaje,
że odwołanie dyrektora szkoły

w trybie nadzwyczajnym, czyli
w trakcie trwania roku szkolnego, to decyzja odważna. Jak
mówi, zanim zdecydował się na
wszczęcie procedury związanej
z odwołaniem, starannie rozważył wszelkie „za” i „przeciw”.
- Nie widziałem jednak możliwości dalszej współpracy z dyrektor, wobec której można wysunąć tego typu zastrzeżenia. Poza
tym wiem, że to decyzja od
dawna oczekiwana przez lokalne środowisko – podkreśla.
Danuta Braun stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Kurnosie Drugim objęła
w 1994 roku. W lipcu 2015 roku
została zawieszona w obowiązkach przez ówczesnego wójta,
Kamila Ładziaka. Była to konsekwencja zawiadomienia, jakie
prokuratura przesłała do urzędu
gminy. Dotyczyło ono zarzutów,
jakie zostały postawione dyrektor. Gdy w styczniu 2017 roku
uprawomocniły się orzeczenia,
zgodnie z którymi postępowania
wobec dyrektor placówki w Kurnosie zostały umorzone, wójt
Kamil Ładziak uchylił zawieszenie Danuty Braun. Wiosną
2018 roku ogłoszono konkurs
na dyrektora tej szkoły (kadencja Danuty Braun kończyła się
w sierpniu 2018r.) i pani Braun

go wygrała. Oznaczało to dla
niej kolejną pięcioletnią kadencję.
- Zdumiewa mnie fakt, iż mimo
postępowań sądowych i związanej z nimi niezdrowej atmosfery, jaka wytworzyła się wokół
poczynań pani dyrektor, zdecydowano się wówczas na powołanie jej na kolejną pięcioletnią
kadencję – podkreśla wójt Koc.
Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim ma już nowego dyrektora. Niemal natychmiast po
odwołaniu Danuty Braun, ogłoszono konkurs na to stanowisko.
Jedynym kandydatem, który
do niego stanął, był Grzegorz
Gryczka. Komisja konkursowa
zaakceptowała jego kandydaturę. Objął już funkcję dyrektora
szkoły w Kurnosie Drugim.
n

Grzegorz Gryczka - dyrektor SP w Kurnosie Drugim

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
Inspektor Danych Osobowych
w Urzędzie Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13
97 - 400 Bełchatów
tel. 44/632-66-39 wew. 43
iod@ugbelchatow.pl

Filia Augustynów
tel. 44/633-73-40
Filia Kurnos Drugi
tel. 507-733-896
Filia Zawady
tel. 507-733-917
Filia Zdzieszulice Dolne
tel. 44/635-14-80
www.gckzdzieszulice.pl
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Rozmowa z Krzysztofem Polakiem,

przewodniczącym Rady Gminy Bełchatów
- Nowa kadencja oznacza zmiany osobowe w organach gminy
Bełchatów. Konrad Koc objąłstanowisko wójta, jak wygląda
sytuacja w radzie gminy?
Krzysztof Polak: Mieszkańcy
gminy Bełchatów zdecydowanie postawili na zmiany. Nie jest
przypadkiem fakt, że wybrali
nowego wójta – Konrada Koca,
tak jak nie jest przypadkiem, że
w składzie Rady Gminy Bełchatów nastąpiły głębokie zmiany.
Na piętnastu radnych aż osiem
osób to debiutanci, dwie kolejne powróciły do tego grona po
czteroletniej przerwie. Tylko pięcioro radnych to osoby, które
mandat pełniły także w poprzedniej kadencji.
- Zatem kto w koalicji, a kto
w opozycji?
W odniesieniu do krajowej sceny politycznej faktycznie można
dokonywać takich podziałów.
My jednak unikamy takich określeń jak koalicja i opozycja, choć
oczywiście w radzie są grupy
radnych o różnych poglądach.
Moim zadaniem, jako przewodniczącego, jest szanowanie opinii wszystkich radnych.
Jednak już wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących udowodniły, że różnice
w radzie są. W moim przekonaniu wybory prezydium rady
określiły przede wszystkim, kto
przyjął na siebie odpowiedzialność za gminę. W wyborach
samorządowych najwięcej mandatów w radzie zdobył komitet
Prawa i Sprawiedliwości, który
popierał Konrada Koca. Wydaje
14

się naturalne, że właśnie radni
tego komitetu podjęli się wspólnie z wójtem odpowiedzialności
za gminę Bełchatów.
- Unika Pan określenia „opozycja”. Czy wobec tego wszyscy macie takie same pomysły na rozwój gminy?
Obecnie sytuacja wygląda w ten
sposób, że większość radnych
pozostaje zrzeszona w dwóch

decyzje ówczesnego wójta i popierających go radnych. Wówczas w pięcioosobowej grupie
radnych wskazywaliśmy na te
problemy, ale nasze głosy były
ignorowane. Od innych radnych
słyszeliśmy, że jesteśmy przeciwko rozwojowi gminy, że nie
chcemy dobra mieszkańców, że
straszymy ludzi. Tymczasem my
po prostu nie chcieliśmy brać

klubach (Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości i Klub Radnych Wspólna Gmina – przyp.
Red). Z przebiegu dotychczasowych sesji wynika jasno, że radni nie są jednomyślni. W mojej
ocenie brak wsparcia dla jednorocznego zamrożenia funduszu
sołeckiego oraz dla utworzenia
Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nie pomaga w rozwiązaniu
problemów, z jakim musimy się
zmierzyć już na starcie obecnej
kadencji.
- O jakie problemy chodzi?
W poprzedniej kadencji wielokrotnie sygnalizowałem, że sytuacja finansowa gminy jest zła
i że nie poprawiają jej kolejne

kolejnych kredytów! I szkoda
tylko, że wówczas nie mieliśmy
większości w radzie. Nie bylibyśmy teraz w tej sytuacji, z którą
musimy się zmierzyć.
- Kłopoty finansowe to jedyne
problemy?
Oczywiście, że nie. Ale właśnie
skala finansowych problemów
spowodowała, że te pozostałe
trzeba odłożyć na później. Okazuje się, że mimo, iż w minionej
kadencji analizowałem dokumenty finansowe, przedstawiano je w taki sposób, że nie było
szans na ich właściwą ocenę.
To szokujące. Czekam na wyniki kontroli służb nadzorujących.
Jeśli zaś chodzi o inne proble-
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my, martwi mnie zachowanie
niektórych grup nieformalnych.
- To chyba efekt ostrej kampanii wyborczej?
Kampania była, i jest to bardzo
delikatne określenie, niezbyt
czysta. Cieszę się, że mieszkańcy
nie dali wiary kłamliwym oskar
- żeniom. Jednak niektóre grupy
próbują nadal podgrzewać emo
cje i wprowadzać chaos. Wiele
zdarzeń i sytuacji interpretują
w kłamliwy, pozbawiony przyzwoitości sposób. Nie przema-

wiają do nich rzeczowe dowody
i argumenty. To nie jest właściwe zachowanie.
- Mówiąc o podgrzewaniu emocji ma Pan na myśli sytuację w Kurnosie?
Niestety tak. Uważam, że doszło do sytuacji, w której zostało złamane prawo. Oskarżenia,
które padły pod moim adresem
znajdą finał w sądzie. Nie mogę
się zgodzić na to, żeby ktoś
próbował zniszczyć entuzjazm
i zapał członków Stowarzyszenia

Mieszkańców Gminy Bełchatów.
- Czego oczekuje Pan po kadencji, która niedawno się rozpoczęła?
Oczekuję dobrych decyzji. Zadaniem rady gminy jest stanowienie prawa i kontrola działań
wójta. Jako przewodniczący
będę o to dbał. Życzę wszystkim radnym owocnej pracy, która będzie satysfakcjonująca dla
nich, ale przede wszystkim dla
mieszkańców gminy Bełchatów.
n

Młodzi mieszkańcy gminy Bełchatów będą mieli wpływ na to,
co dzieje się w ich małej ojczyźnie
Radni Gminy Bełchatów pracują nad doprecyzowaniem zasad,
na jakich będzie wybierana i na
których działać będzie Młodzieżowa Rada Gminy Bełchatów.
To nowy organ, który młodym
mieszkańcom gminy Bełchatów
da możliwość wpływania na
kwestie bezpośrednio ich dotyczące. Powołanie tego gremium
będzie jednocześnie oznaczać
realizację jednego z punktów
programu wyborczego wójta
Konrada Koca. Należy przy tym
podkreślić, że podczas pierwszego rozpatrywania projektu
uchwały powołującej Młodzieżową Radę Gminy Bełchatów,
radni gminni byli w zasadzie jednomyślni co do tego, że należy
dać głos młodszemu pokoleniu
i upowszechniać w ten sposób
wśród nich ideę samorządności.
Pomysł stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów
padł ze strony samych uczniów.
Pierwsze wnioski z tym związane
padły w szkołach w Domiechowicach i Łękawie. Jak podkreśla
Krzysztof Polak, przewodniczą-

cy Rady Gminy Bełchatów, po
przeanalizowaniu wielu statutów i regulaminów młodzieżowych rad funkcjonujących
w różnych miejscowościach na
terenie Polski, również w gminie
Bełchatów przygotowano spis
zasad, na jakich ma działać to
nowe ciało konsultacyjne. Projekt uchwały powołującej Młodzieżową Radę Gminy Bełchatów trafił pod obrady już pod
koniec lutego. Okazało się jednak, że trzeba doprecyzować
jeszcze kilka kwestii związanych
m.in. z zasadami, na jakich wybierani mają być radni juniorzy.
- Młodzieżowa Rada Gminy Bełchatów to gremium, którego
tak funkcjonowanie, jak i podejmowane przezeń decyzje, będą
miały charakter stricte doradczy
i konsultacyjny w stosunku do
działań właściwej Rady Gminy
Bełchatów – tłumaczy Krzysztof Polak. - Chcemy młodym
mieszkańcom gminy dać okazję
do tego, by mogli wypowiadać
się i zajmować stanowiska odnośnie spraw samorządowych,

nad którymi pracuje Rada Gminy
Bełchatów, a które jednocześnie
dotyczą właśnie młodzieży. Jesteśmy przekonani, że będzie to
najlepsza z możliwych lekcja samorządności, która jednocześnie
zaktywizuje młodzież do działania na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki tej inicjatywie młodzież będzie mogła wypowiadać
się na różnego typu tematy
i zajmować oficjalne stanowisko
w poszczególnych kwestiach.
Takiej możliwości młodzi ludzie
do tej pory nie mieli i dorośli samorządowcy są przekonani, że
dla juniorów będzie to z jednej
strony wyzwanie, a z drugiej mobilizacja
do działania. Efektów tego typu
pracy ciekawi są wszyscy.
Oparciem i naturalnym środowiskiem kształtującym obraz
Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów mają być szkoły działające na terenie gminy. Zgodnie
ze wstępnymi założeniami (prace nad detalami jeszcze trwają)
radnym juniorem będzie mogła
zostać osoba, która jest miesz15

ZDROWIE
kańcem gminy Bełchatów i ma
od 8 do 13 lat. Wybory do młodzieżowej rady będą odbywać
się w szkołach, tu też będzie
prowadzona kampania wyborcza. Okręgi wyborcze wyznaczono także w oparciu o istniejącą
sieć szkół.
- W zapisach, które przygotowaliśmy, staraliśmy się jak najbardziej uprościć zasady funk-

cjonowania Młodzieżowej Rady
Gminy Bełchatów – podkreśla
Krzysztof Polak. Jak dodaje,
w regulaminach, które obowiązują w wielu radach, są punkty
o dosyć restrykcyjnym charakterze, z których w przypadku gminy Bełchatów zrezygnowano.
- Zależy nam na tym, by młodzi
ludzie mogli spokojnie próbować
swoich sił w działalności samo-

www.ugbelchatow.pl

rządowej. Będziemy to obserwować i przyglądać się, jak rada
działa. Mamy nadzieję, że idea
młodzieżowej rady przyjmie się
dobrze we wszystkich okręgach,
we wszystkich szkołach – zaznacza. Kadencja Młodzieżowej
Rady Gminy Bełchatów będzie
trwała dwa lata. Zasiadać w niej
będzie 15 radnych, wybieranych
w sześciu okręgach. n

Dentobus w szkołach, mammobus także
w mniejszych miejscowościach

Badania profilaktyczne, które swoim zasięgiem obejmą jak
największą liczbę osób to plan,
z którego w tym roku będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy
Bełchatów. Przekonali się już
o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Domiechowicach,
którzy przeszli badania stomatologiczne przy okazji odwiedzin
dentobusu. To pojazd, o którym można powiedzieć „klinika
stomatologiczna na czterech
kółkach”. Ten mobilny gabinet
wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt dentystyczny,
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a obsługują go specjaliści.
Do
Domiechowic
dotarł
w ramach rządowego programu
Ministerstwa Zdrowia, wizyty dzieci refundowane są przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Każde dziecko, które usiadło na
fotelu dentystycznym w mobilnym gabinecie, przeszło badanie
stanu uzębienia. Pełna informacja na ten temat oraz wskazania,
jakie specjaliści mieli indywidualnie dla każdego małego pacjenta,
trafiła potem do rodziców dzieci.
- Zależy nam na tym, żeby tak
dentobus, jak i innego typu ba-

dania profilaktyczne były w poszczególnych miejscowościach
na terenie gminy prowadzone na
jak najszerszą skalę – podkreśla
wójt gminy Bełchatów, Konrad
Koc. Jak zaznacza, sięgać będą
po wszelkie dostępne programy, dzięki którym mieszkańcy
będą mogli korzystać z darmowych badań. Wójt podkreśla,
że będzie zabiegał, by dentobus odwiedził każdą placówkę
oświatową na terenie gminy.
Z kolei latem planowany jest
cykl badań mammograficznych.
Mieszkanki gminy Bełchatów
będą mogły z nich korzystać
dzięki mammobusom. Co ważne,
pojazd, w którym można będzie
wykonać mammografię, ma dotrzeć także do mniejszych miejscowości na terenie gminy.
n

INFORMACJE
Z okazji Dnia Flagi i Rzeczypospolitej Polskiej, święta wprowadzonego na mocy ustawy
z dnia 20 lutego 2004, uczniowie
uczęszczający do szkoły w Kurnosie Drugim otrzymali flagi państwowe, których nie powinno zabraknąć na każdym domu w tym
wyjątkowym dniu! Celem święta
2 maja jest wspólne dawanie wyrazu przywiązaniu do barw narodowych. Symbole państwowe
Polski, z którymi się utożsamiamy i wokół których tworzymy
wspólnotę, to godło i flaga państwowa. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są biel i czerwień.
Z heraldycznego punktu widzenia barwami polskimi od wieków
była biel orła i czerwień tarczy
herbowej. Kolor biały symbolizuje czystość i prawość; czerwo-

ny - odwagę i waleczność. Dzień
flagi jest jednym z najmłodszych
świąt państwowych dlatego tym
bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, bo przecież w każdym z nas
bije biało-czerwone serce!
n

Przedsiębiorstwo Komunikacji, • budowy chodników,
Transportu i Usług Komunal- • budowy sieci wodociągonych Gminy Bełchatów Sp. z o. o.
wych,
z siedzibą w Niedyszynie działa • wykonywanie przyłączy
na rynku lokalnym od 2013 roku.
wodnych i kanalizacyjnych,
• oznakowania poziome i pioW ramach swojej dzianowe dróg oraz placów,
łalności realizujemy głównie • budowę dróg tłuczniowych,
zadania komunalne Gminy Beł- • budowę rowów melioracyjchatów. Pragniemy Państwu zanych,
oferować swoje usługi budow- • zimowe utrzymanie dróg,
lane, wodno – kanalizacyjne, • budowę sieci energetycznych
drogowe, transportowe, rolnicze • obsługa i konserwacja oświe
oraz energetyczne, w zakresie:
tlenia ulicznego,

• pielęgnacja zieleni ( koszenie,
wycinka drzew i krzewów),
• czyszczenie przepustów,
• wynajem pojazdu do przewozu osób (do 8 osób - w tym
niesprawnych z możliwością
przewozu na wózku inwalidzkim),
• wynajem zwyżki, kosiarki z wysięgnikiem, kosiarki
rotacyjnej, wynajem koparki i mini koparki, wynajem
kuchni polowej oraz agregatu
prądotwórczego.

Święto flagi
w szkole w Kurnosie
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VI GMINNA ZADYSZKA DLA RAFAŁA

Rafał. Lat 17. Dziecięce porażenie mózgowe. Na
zdjęciu tego nie widać, ale jeżeli nie widać na
zdjęciu, to nie znaczy, że czegoś nie ma...
Rafał nie przepada za pozowaniem, jak większość
nastoletnich chłopców chyba, a szkoda, bo fotogeniczny z niego chłopak, a na dodatek niezmier-
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nie sympatyczny. Dla tego właśnie dziecka w tym
roku pobiegniemy na ZaDyszce, albowiem marzy
o Alinkerze. Alinker to rower spacerowy bez pedałów. Prosty. Ma jedną wadę - jest bardzo drogi.
Zalet ma jednak wiele: wspomaga chód, umożliwia bezpieczną aktywność fizyczną, ułatwia codzienne życie. Kiedy większość pieniędzy rodzice
przeznaczają na żmudną, codzienną rehabilitację,
to taki Alinker wydaje się czymś niemożliwym do
zdobycia, zachcianką niemalże... Jednakże nikt,
kto nie mógł kiedykolwiek wstać i pójść, tam gdzie
chce o własnych siłach, nie zrozumie do końca takiego marzenia, takiej potrzeby. Spróbujmy jednak to zrobić i pomóżmy Rafałowi. Mamy przecież
taką moc!!! To spotykamy się 12 maja przed szkołą w Kurnosie Drugim? Pamiętajcie - 14.00!!! Rafał. Ma na imię Rafał. Może to coś zmieni, gdy już
wiesz...
n
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XXI Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów
W dniu 8 lutego w Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów odbył się XXI Plebiscyt Sportowy
Gminy Bełchatów.
W poszczególnych kategoriach plebiscytowych
zwyciężali:
SPORT SZKOLNY – SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. BARBARA MASAPUST –
LA,PN, SP DOBIECIN
2. FABIAN GEMBICKI – WARCABY,
LA – SP ŁĘKAWA
3. JULIA ZIELIŃSKA – WARCABY – SP ŁĘKAWA
SPORT SZKOLNY – SZKOŁY GIMNAZJALNE:
1. WIKTORIA KACZMAREK – LA,
PN –SP KURNOS DRUGI
2. NORBERT SZTAJEROWSKI – LA,
SP ŁĘKAWA
3. HUBERT PRZERYWACZ – LA,
SP DOMIECHOWICE
SPORT WYCZYNOWY:
1. FABIAN RUDNICKI - TAEKWONDO,
KS KNOC-OUT TEAM - ŁĘKAWA
2. KAROLINA STĘPIEŃ – KOLARSTWO,
LSKK BEŁCHATÓW, KSIĘŻY MŁYN
3. NATALIA HEJAK – KOLARSTWO,
LSKK BEŁCHATÓW, KURNOS DRUGI

Młodzi piłkarze Zjednoczonych na 2 miejscu

SPORT MASTERS
WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE:
PAULINA KOŁATEK – BIEGI
PRZEMYSŁAW OLEJNICZAK – KOLARSTWO,
LSKK BEŁCHATÓW, KURNOS DRUGI
DARIUSZ SIEWIER – KOLARSTWO,
LSKK BEŁCHATÓW, KAŁDUNY
WYCZYN ROKU:
LZS MYSZAKI – PIŁKA SIATKOWA
MĘŻCZYZN RYWALIZACJA OGNIW LZS

Po trzech kolejkach rundy wiosennej, młodzi piłkarze Zjednoczonych Gminy Bełchatów zajmują drugą lokatę w lidze.
W pierwszym, inaugurującym spotkaniu, ulegli druzynie
PGE GKS Bełchatów, aż 8 - 1. W drugim meczu, zmobilizowani zawodnicy gładko pokonali drużynę Astorii Szczerców, umieszczając piłkę w siatce przeciwników 3 razy. Na
boisku ze sztuczną nawierzchnią „United” podejmowali zespół Szczerbca Wolbórz, z którym wygrali 5 - 2.
n

1. ŁĘKAWA
2. PODWODY
3. MYSZAKI
4. POSTĘKALICE
5. ZDZIESZULICE
6. JANÓW
7. WÓLKA ŁĘKAWSKA
8. MAZURY
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Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30- 17.00

RADA GMINY BEŁCHATÓW

Sekretarz Urzędu Gminy
Małgorzata Filipek
tel. 44 632-52-11 wew. 23

Biuro Rady Gminy
ul. Kościuszki 13

Skarbnik Urzędu Gminy
Iwona Pole
tel. 44 632-52-11 wew. 61

97-400 Bełchatów
tel. 44 632 52 11 wew. 33
Czynne: poniedziałek, środa,

Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Gminy
Zofia Szumigaj-Grochocka
tel. 44 632-52-11 wew. 56

czwartek, piątek
w godzinach 7.30-15.30,
wtorek 7.30-17.00

Krzyszfot Polak

przewodniczący Rady Gminy

Marzena Polak

Paweł Lesiak

wiceprzewodnicząca Rady Gminy wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Polak pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 15.00 do 17.00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Lesiak pełni dyżur w każdy czwarty wtorek miesiąca od 15.30 do 17.00
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Polak pełni dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca od 15.00 do 17.00

Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Małgorzata Grzegorek
tel. 44 632-52-83 wew. 27
Referat Obsługi Finansowej Jednostek
Organizacyjnych
Z-ca kierownika Anetta Dukat
tel. 44 632-47-54 wew. 37
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Kierownik Włodzimierz Galimski
tel. 44 632-65-68 wew. 32
Referat Gospodarki Przestrzennej
Z-ca Kierownika Karolina Stanisz
tel. 44 632-59-87 wew. 42

Szczepan Frączkowski

Rafał Furczyński

Przemysław Gołąb

Grażyna Kałużna

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Bożena Wieczorek
tel. 44 632-26-45 wew. 50
Referat Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Sławomir Kuśmierek
tel. 44 632-66-39 wew. 49
Referat Administracyjny
p.o. Kierownika Halina Kowalska
tel. 44 632-52-83 wew. 39
Referat ds. kadr
Kierownik Lidia Brózda
tel. 44 632-66-39 wew. 33

Piotr Kotas

Jacek Ludwiczak

Rafał Marek

Zygmunt Paradecki

Biuro Rady Gminy
Koordynator Alicja Grabska
tel. 44 632-59-87 wew. 41
Referat Oświaty
Kierownik Anna Więcławek
tel. 44 632-47-54 wew. 36
Zespół Radców Prawnych
Koordynator Jan Polak
tel. 44 632-52-83 wew. 25
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sławomir Kuśmierek
tel. 44 632-66-39 wew. 49

Bogumiła Robak

Wojciech Rzepecki

www.ugbelchatow.pl

Monika Sadura

www.facebook.com/Gmina-Bełchatów

wydawca: Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Adres redakcji: Bełchatów ul. Kościuszki 13
Redaktor naczelny: Anna Kamieniak
Nakład: 3000 egzemplarzy
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Janusz Werecki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kumor
tel. 44 632-42-01
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
Dyrektor Anna Kamieniak
tel. 44 635-14-80
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu
i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów
Prezes Paweł Ciotucha
tel. 44 632-33-24 oraz całodobowo
w sytuacjach alarmowych
669-200-082 669-200-066

