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Rok 2017 zakończyliśmy z mieszanymi uczuciami.
Uchwalony budżet na 2018 rok jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem widocznego od dawna braku wizji
strategicznego zarządzania gminą. W budżecie nie ma jasno
określonych priorytetów, pojawiają się przypadkowe,
trudne do uzasadnienia zadania, służące realizacji partykularnych interesów. Poza tym to kolejny plan dochodów
i wydatków naszej gminy, w którym nie ma miejsca na
budżet obywatelski. Z drugiej strony, zbliżające się wybory

samorządowe są naszą nadzieją na zmianę wójta i wybór
radnych, którzy w swojej działalności kierować się będą
dobrem wspólnym. Miejmy nadzieję, że w nowym rozdaniu
cele, na które będą wydatkowane nasze wspólne pieniądze,
zostaną ustalane z uwzględnieniem naszych rzeczywistych potrzeb. Życzymy tego Państwu z całego serca!
Lepszego 2018 roku!
Piotr Kamiński i Edward Kozłowski

Rączki w górę! Uchwalcie mój budżet
W połowie grudnia 2017 r. odbyła się budżetowa sesja
Rady Gminy Michałowice. Większość radnych nie zadaawała prawie żadnych pytań wójtowi Krzysztofowi Grabce na
temat wydatków planowanych w 2018 roku, akceptując
bezkrytycznie przedstawiony przez niego projekt budżetu.
My, radni zrzeszeni w Klubie Radnych Moja Gmina Michałowice, wyszliśmy z założenia, że mieszkańcom należy się
pełna przejrzystość finansów, a radni są wybierani m.in.
po to, by swoją wnikliwością o tę przejrzystość zadbać.
Staraliśmy się wydobyć od wójta więcej informacji na
temat planowanych przedsięwzięć, których nie znajdą
Państwo w lakonicznie opisanych paragrfach budżetowych. Próbowaliśmy dopytać także o kilka budzących
wątpliwości pozycji budżetowych.
Niestety i tym razem nie dostaliśmy żadnych wyjaśnień
od wójta Krzysztofa Grabki. Pytaniem otwartym pozostaje dla nas, dlaczego w tak skąpy sposób dawkowane są
informacje o gospodarowaniu finansami. Być może odpowiedzi na to pytanie należy upatrywać w chęci ukrycia
przez wójta niektórych finansowych zamierzeń ze względu
na ich uznaniowy charakter i słabe uzasadnienie społeczne.
Trudne do zrozumienia jest np. wydatkowanie środków
na akcje związane z kształtowaniem wizerunku. Wiemy
o wielotysięcznych kosztach związanych z prawem do
używania przez naszą gminę godła „Teraz Polska”,
o tego samego rzędu wydatkach poniesionych na film
promocyjny i opłaty składek na konkursy, w których
udziałem szczyci się Wójt Gminy Michałowice. Niestety
takie działania, odpowiednio kamuflowane na etapie prac
budżetowych, są możliwe dzięki przyzwoleniu ze strony
większości w radzie gminy, która wywodzi się z komitetu
wyborczego Krzysztofa Grabki. W debacie budżetowej
podnosiliśmy wątpliwości wobec następujących pozycji
budżetowych:
• kwoty ponad 1 mln 300 tys. zł na „promocję gminy”.
Chcieliśmy dopytać o szczegóły tego enigmatycznego
hasła, na które zaplanowano tak dużą kwotę. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi ani na nasze pismo w tej sprawie, ani
na zapytanie ustne w czasie sesji. Warto odnotować, że
w latach 2012–2014 na dział „promocja” wydawaliśmy
niecałe 150 tys. zł rocznie.

• kwoty 200 tys. zł przeznaczonej na budowę wodociągu
i kanalizacji wzdłuż ul. Nowozachodniej w Opaczy. O tej
sprawie piszemy szerzej w następnym artykule.
Próbowaliśmy dopytać również o kilka innych zadań
inwestycyjnych (m.in. plany budowy domu kultury i żłobka
w Komorowie). Uznaliśmy, że zaproponujemy radzie gminy
wygospodarowanie środków na ważne naszym zdaniem
przedsięwzięcia, uszczuplając jednocześnie środki
przeznaczone na niewyjaśnioną „promocję gminy” oraz
likwidując pozycję budżetową obejmującą budowę wodociągu i kanalizacji wzdłuż ul. Nowozachodniej.
Zgłosiliśmy następujące poprawki do projektu budżetu
Gminy Michałowice:
• poprawkę zwiększającą bezpieczeństwo drogowe poprzez
przeznaczenie środków na budowę świateł z radarem
prędkości, tzw. system dyscyplinujący kierowców (czerwone
światło dla przekraczających dozwoloną prędkość);
• poprawkę wydzielającą środki na zakup oczyszczaczy
powietrza do przedszkoli;
• poprawkę, dzięki której możliwe byłoby wydzielenie
środków na rozpoczęcie prac projektowych nad nowym
kompleksem szkolno-przedszkolnym w Regułach;
• poprawkę przeznaczającą środki na utwardzenie dojazdu
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(obecnie mieszkańcy, którzy na własną rękę dowożą do
PSZOK-u odpady niepodlegające odbiorowi z posesji,
toną w błocie).
Niestety większość radnych odrzuciła nasze poprawki
w głosowaniu.
Wobec braku rzetelnej informacji o planowanych wydatkach ze strony wójta Krzysztofa Grabki i odrzuceniu przez
radę naszych propozycji, zdecydowaliśmy się zagłosować
przeciwko proponowanemu przez Wójta Gminy Michałowice projektowi budżetu na rok 2018. Cieszy nas jednak
to, że mogliśmy zwrócić uwagę na istotne dla mieszkańców
problemy. Być może, jeśli nie uda się wójtowi Krzysztofowi
Grabce wydać całego 1 mln 300 tys. zł na „promocję”,
sięgnie on po część naszych pomysłów w kolejnych miesiącach roku budżetowego, czego Państwu i sobie życzymy.
Piotr Kamiński, Edward Kozłowski, Anna Wyszomirska

W gminie jak w rodzinie
Naszą szczególną uwagę w projekcie budżetu zwróciła
pozycja „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy
Nowozachodniej w Opaczy Kolonii”, o wartości 200 tys. zł.
Ulicę Nowozachodnią wybudowała GDDKiA razem z Południową Obwodnicą Warszawy. Pola, po których poprowadzono nową ulicę, stały się atrakcyjnymi działkami
budowlanymi. Są obecnie przedmiotem obrotu na rynku
nieruchomości. Czytaliśmy ogłoszenie sprzedaży jednej
z tych działek, opublikowane w internecie kilka miesięcy
przed sesją budżetową. Ogłoszeniodawca był doskonale
zorientowany w planach gminy. Zamieścił bowiem adnotację: „Wodociąg, wszczęta procedura projektowa. Istnieje
możliwość dokupienia większej powierzchni gruntu”.
Wójt Krzysztof Grabka uzasadnił inwestycję potrzebą
„poprawy warunków bytowych/gospodarczych mieszkańców”. Szkopuł w tym, że na żadnej z działek przy Nowozachodniej nikt dziś nie mieszka. Naszym zdaniem argument o przeznaczeniu środków publicznych na budowę
wodociągu powinien w tej sytuacji brzmieć następująco: „podniesienie wartości rynkowej niezabudowanych
gruntów prywatnych położonych wzdłuż ul. Nowozachodniej przez doprowadzenie do nich mediów za pieniądze
publiczne”.
200 tys. zł na ten cel w 2018 r. to tylko początek.
W wieloletniej prognozie finansowej wójt wpisał aż 800 tys. zł.
na dalsze prace związane z siecią kanalizacyjną na opisywanych działkach, i to w sytuacji, gdy:
• Ponad 2 tys. mieszkańców gminy wciąż nie ma domów
podłączonych do sieci wodociągowej, a ponad 3 tys.
mieszkańców ma nieskanalizowane posesje*.
• Wielu mieszkańców musiało poświęcić całe lata na zabieganie o przyłączenie swoich domów do wodociągu i
kanalizacji. Po wieloletnim okresie bezczynności wójta
Grabki udało się np. doprowadzić do podłączenia wodociągu
do osiedla Pęcice-Ogród.

• Chociaż budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to zadanie
własne gminy, wielu mieszkańców budowało tę infrastrukturę w drogach gminnych na swój koszt, a następnie
przekazywało ją na rzecz gminy za tzw. symboliczną
złotówkę.
• Wnioskodawca gminnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej
przy ul. Nowozachodniej owiany jest tajemnicą. Na sesji
wójt nie odpowiedział na pytanie o ujawnienie, komu na
tym zależy.
• Pikanterii sprawie dodaje fakt, że właściciele kilkunastu
działek położonych przy ul. Nowozachodniej noszą nazwisko
„Kamiński”. W radzie gminy mamy dwóch radnych o tym
nazwisku: niżej podpisanego Piotra, radnego z Komorowa,
i Annę, radną z Opaczy Kolonii. „Kamiński” to popularne
nazwisko, dlatego na sesji poproszono tych radnych, by jednoznacznie zadeklarowali brak rodzinnych powiązań z właścicielami działek przy Nowozachodniej. Radny z Komorowa
od razu zadeklarował, że nie ma takich związków.
Radna z Opaczy Kolonii ograniczyła się do stwierdzenia,
że działki nie należą ani do jej męża, ani do jej dzieci, a w sprawy
majątkowe dalszej rodziny nie wnika.
• Dotąd wójt odmawiał budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za pieniądze gminne na prywatnych posesjach.
W przypadku Nowozachodniej zmienił zdanie. Ponieważ
nie ma możliwości budowy tej infrastruktury w pasie
drogowym, tym razem wójt Krzysztof Grabka nie widzi
przeciwwskazań do inwestowania publicznych środków
na prywatnym gruncie. Wyszedł naprzeciw problemowi
właścicieli działek, którzy w myśl dotychczasowej polityki
wójta musieliby wodociąg i kanalizację doprowadzić na
własny koszt.
* Bank Danych Lokalnych GUS – dane na koniec 2016 r.
Piotr Kamiński, Edward Kozłowski, Anna Wyszomirska

Coś o cyklistach
Informacja z Zarządu Osiedla Michałowice
Wielu mieszkańców Michałowic, szczególnie młodzież,
dojeżdża do stacji WKD rowerami. Tuż obok stacji znajduje
się specjalny stojak, przy którym każdy może zostawić swój
rower. Niestety, stojak ten ustawiony jest na nieutwardzonym podłożu (trawniku), co oznacza, że w deszczowe
dni każdy, kto stawia przy nim swój rower, musi obowiązkowo
przejść przez błoto.
Od lat zabiegamy, żeby włodarze naszej gminy zajęli się
tym problemem i wyłożyli niezbędne środki na utwardzenie
niewielkiego kawałka gruntu przeznaczonego na stojak
dla rowerów.

W listopadzie 2017 Zarząd Osiedla Michałowice zorganizował spotkanie, na którym obecni byli urzędnicy gminy
i przedstawiciele WKD. Ustalono wówczas, że WKD ustawi
30 nowych stojaków, jak tylko teren zostanie utwardzony
co według ustaleń miałoby być finansowane z budżetu
gminy. W roku 2017 budżet nie przewidywał żadnych
dodatkowych środków na tę inwestycję, dostaliśmy jednak
obietnicę, że prace rozpoczną się w 2018 roku.
Liczymy, że nastąpi to możliwie szybko i w trakcie wiosennych roztopów każdy będzie mógł przejść obok stojaka
suchą i niezabłoconą stopą. Jak przystało na mieszkańca
europejskiej gminy.
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