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ROZMOWY NIEDOKOÅƒCZONE. Burmistrz Arkadiusz Gliniecki: StÄ…d wyjechaÅ‚o nas
prawie trzystu - cz. 3
niedziela, 12 paÅºdziernik 2014

- UrwaliÅ›my ostatniÄ… rozmowÄ™ w momencie, gdy zaczÄ…Å‚eÅ› mÃ³wiÄ‡, Å¼e zostaÅ‚eÅ› burmistrzem i od razu zimny kub
PotÄ™Å¼ne pieniÄ…dze do spÅ‚acenia.

- Tak. I myÅ›li nie byÅ‚y zbyt ciekawe. Gdy przychodziÅ‚em, byÅ‚em peÅ‚en nadziei, Å¼e coÅ› prÄ™dko zacznÄ™ zmieniaÄ‡ w
Wodzie, a tu szok.
- Co chciaÅ‚eÅ› zmieniÄ‡?

- To, Å¼eby Czarna Woda byÅ‚a Å‚adniejsza, Å¼eby miaÅ‚a lepszÄ… infrastrukturÄ™ i... wiele innych spraw. Jako burmistrz
patrzÄ™ na tÄ™ miejscowoÅ›Ä‡ jak na swÃ³j dom, swoje gospodarstwo i ta chÄ™Ä‡ zmian jest czymÅ› naturalnym. I nagle dos
informacje z ministerstwa finansÃ³w o koniecznoÅ›ci spÅ‚acenia subwencji.
- Nie chciaÅ‚eÅ› zrezygnowaÄ‡?

- Absolutnie nie. OczywiÅ›cie ten okres byÅ‚ bardzo przygnÄ™biajÄ…cy, ale prÄ™dko siÄ™ pozbieraÅ‚em. Ten wielki problem z
mnie motywowaÄ‡ do szukania rozwiÄ…zaÅ„. PrzypomnÄ™, Å¼e mieliÅ›my budÅ¼et w wysokoÅ›ci okoÅ‚o 9 mln zÅ‚otych, a z
Å¼Ä…dano od nas zwrotu 2,57 mln subwencji oÅ›wiatowej liczonej od 2006 roku. Gdyby przepisy nie okreÅ›laÅ‚y 2006 roku
jako ostatniego, do ktÃ³rego moÅ¼na siÄ™ cofnÄ…Ä‡ z Å¼Ä…daniami, to byÅ‚oby, uwzglÄ™dniwszy lata wczeÅ›niejsze - ok 3
zÅ‚otych.
- WyjaÅ›nij dlaczego trzeba byÅ‚o zwrÃ³ciÄ‡ te pieniÄ…dze?
- WÅ‚aÅ›ciwie w kaÅ¼dej szkole sÄ… dzieci niepeÅ‚nosprawne, z dysfunkcjami. W szkole w Czarnej Wodzie jest ich kilkoro,
podobnie jak gdzie indziej. Natomiast wykazywana w statystykach ich liczba siÄ™gaÅ‚a osiemdziesiÄ™ciu. DziÄ™ki temu
otrzymywano z budÅ¼etu paÅ„stwa ponad pÃ³Å‚ miliona zÅ‚otych rocznie.
- Dlaczego tak wykazywano?
- Nie chcÄ™ tego oceniaÄ‡.
- Okej. I co dalej z tym zwrotem?

- RozÅ‚oÅ¼ono spÅ‚atÄ™ na raty. Natychmiast po tym, gdy przyszÅ‚y decyzje, zrobiliÅ›my naradÄ™ z prawnikami, aby
odpowiedzieÄ‡ sobie na pytanie - co teraz. Pomimo tego, Å¼e sytuacja wydawaÅ‚a siÄ™ beznadziejna, prawnie przegrana,
postanowiÅ‚em siÄ™ odwoÅ‚ywaÄ‡. I siÄ™ odwoÅ‚ywaÅ‚em. ArgumentowaÅ‚em, Å¼e gmina nie jest w stanie ponosiÄ‡ kosztÃ
zwrotu, Å¼e nie jesteÅ›my w stanie zwrÃ³ciÄ‡ tej subwencji, Å¼e nie bÄ™dzie Å›rodkÃ³w na nic, Å¼e bÄ™dziemy tylko
administrowaÄ‡, a nie zarzÄ…dzaÄ‡. Å»e nie bÄ™dziemy ksztaÅ‚towaÄ‡ rzeczywistoÅ›ci, tylko biernie dzieliÄ‡ pieniÄ…dze na
podstawowe sprawy wynikajÄ…ce z obowiÄ…zujÄ…cych przepisÃ³w.
- AleÅ¼ to komfortowa sytuacja dla wÅ‚odarza!
- Nie dla mnie.
- To Å¼art, chociaÅ¼ niekoniecznie dla wszystkich gmin. I poradziÅ‚eÅ› sobie z tym problemem?

- WybraÅ‚em siÄ™ do ministerstwa finansÃ³w, by przedstawiÄ‡ sytuacjÄ™, Pierwsze spotkanie nie naleÅ¼aÅ‚o do przyjemnych
Kolejne krok po kroku przyjmowaÅ‚y korzystny z punktu widzenia czarnowodzkiej wspÃ³lnoty obrÃ³t. Dobrze, Å¼e od tych
pieniÄ™dzy ustawowo nie ma odsetek. UdaÅ‚o siÄ™ przekonaÄ‡ kierownictwo ministerstwa po rozmowach, od ktÃ³rych wÅ‚osy
siwiejÄ…, do rozÅ‚oÅ¼enia spÅ‚aty na raty. Najpierw upierali siÄ™ przy trzech latach maksymalnie, na poczÄ…tku tego roku ud
siÄ™ jeszcze to stanowisko zmiÄ™kczyÄ‡ i wydÅ‚uÅ¼yÄ‡ ten okres do lat piÄ™ciu.

http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 6 June, 2020, 02:11

GMINA CZARNA WODA

- MÃ³wiÅ‚eÅ›, Å¼e to, ta caÅ‚a sytuacja z zwrotem olbrzymich pieniÄ™dzy, mÅ›ciÅ‚o siÄ™ na wynagrodzeniach pracownikÃ³w
urzÄ™du...
- OczywiÅ›cie. Wiem, ludzie nie lubiÄ… urzÄ™dnikÃ³w. Tak jest chyba nie tylko w naszym kraju. Moi wspÃ³Å‚pracownicy
wykonywali swoje zadania przez ten trudny czas wydajnie i z duÅ¼ym zaangaÅ¼owaniem, rozumiejÄ…c powagÄ™ sytuacji.
Przez cztery lata nie byli ,,rozpieszczaniâ€• podwyÅ¼kami.
- I zarzÄ…dzaliÅ›cie czy administrowaliÅ›cie?

- OdsuniÄ™cie problemu zwrotu ogromnych pieniÄ™dzy spowodowaÅ‚o, Å¼e udaÅ‚o nam siÄ™ zarzÄ…dzaÄ‡ i jeszcze pozy
Å›rodki unijne. UwaÅ¼am, Å¼e udaÅ‚o siÄ™ niemaÅ‚o zrobiÄ‡, a to dziÄ™ki moim wspÃ³Å‚pracownikom, znakomitej wiÄ™ksz
radnych i wielu mieszkaÅ„com. Oceniam to na 200 procent tego, czego moÅ¼na byÅ‚o siÄ™ spodziewaÄ‡ w grudniu 2010 roku
StaÅ‚o siÄ™ tak dziÄ™ki ludziom i pomysÅ‚om, jakie przychodziÅ‚y w trakcie kadencji i wykorzystywaniu pojawiajÄ…cych siÄ™
- I teraz zapewne bÄ™dzie wyliczanka inwestycji... To wyliczaj.

- Niezwykle istotna jest infrastruktura. PierwszÄ… inwestycjÄ…, ktÃ³rÄ… udaÅ‚o nam siÄ™ zrealizowaÄ‡, byÅ‚o utwardzenie uli
SÅ‚onecznej (to ta rÃ³wnolegÅ‚a do drogi krajowej nr 22). ByÅ‚y tam kaÅ‚uÅ¼e, piach, a dzisiaj jest porzÄ…dna ulica i Å‚adna
zieleÅ„. UtwardziliÅ›my asfaltem ulicÄ™ SosnowÄ…. Robiono to w dwÃ³ch etapach, bo tylko tak mogliÅ›my to zadanie realizowa
W tej chwili jest to ulica gminna, a byÅ‚a powiatowÄ…. RealizowaliÅ›my to zadanie razem z powiatem. Ludzie proponowali:
byÅ‚oby fajnie, gdybyÅ›my doprowadzili tÄ™ ulicÄ™ do szosy z Å•Ä™ga do Osiecznej. To miaÅ‚o byÄ‡ ze schetynÃ³wek.
ZaangaÅ¼owaÅ‚y siÄ™ w to trzy podmioty: Czersk, Starostwo i my. Przygotowano projekt i nagle, w trakcie jego realizacji
zmieniÅ‚y siÄ™ reguÅ‚y gry. PoczÄ…tkowo nasz projekt byÅ‚ zakwalifikowany do realizacji, a potem, po obciÄ™ciu Å›rodkÃ³w o
poÅ‚owÄ™, wypadÅ‚ z listy. Na szczÄ™Å›cie mieliÅ›my odpowiedniÄ… iloÅ›Ä‡ Å›rodkÃ³w, Å¼eby doprowadziÄ‡ ulicÄ™ do gra
gminy.

- A do tej szosy Å•Ä…g â€“ Osieczna ile zostaÅ‚o? Sporo jeÅ¼dÅ¼Ä™ po powiecie i szlag mnie trafia, jak muszÄ™ jechaÄ‡ z O
do Czarnej Wody od Zimnych ZdrojÃ³w drogÄ… gruntowÄ… przez las.

- ZostaÅ‚o okoÅ‚o 800 metrÃ³w... Pozwolisz, Å¼e podjadÄ™ do domu siÄ™ przebraÄ‡. Zaraz mecz oldbojÃ³w, a ja gram w
druÅ¼ynie.
- Ostatnio mÃ³wiÅ‚eÅ› o pewnym polityku, Å¼e za krÃ³tko wiÄ…Å¼e krawaty. ZaskakujÄ…ca to byÅ‚a i zabawna uwaga.
- To kwestia konwencji czy teÅ¼ dress codu. SÄ… dni, kiedy moÅ¼na byÄ‡ casual, ale podczas oficjalnych spotkaÅ„ naleÅ¼y
mieÄ‡ stosowny strÃ³j. Nie rÃ³b jednak ze mnie w tym wzglÄ™dzie eksperta.
RozmawiaÅ‚ Tadeusz Majewski
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UzupeÅ‚nienie do "okresu irlandzkiego"
ZdjÄ™cie z majÃ³wki 2009r. w Limerick. PoniÅ¼ej tekst, ktÃ³ry napisaÅ‚em wtedy dla Munster Wizjer:

W ostatniÄ… niedzielÄ™ przedstawiciele Irlandzko-polskiego Stowarzyszenia Kultury i Biznesu oraz internetowego Polskiego
Radia Limerick zorganizowali piknik - majÃ³wkÄ™. Impreza odbyÅ‚a siÄ™ w ogrodzie Hunt Muzeum. Pomimo ulewnego
deszczu, padajÄ…cego niemal przez caÅ‚y czas, wszyscy byli w dobrych nastrojach. DoroÅ›li mogli sprÃ³bowaÄ‡ swoich siÅ‚ w
przeciÄ…ganiu liny, a dzieci bawiÅ‚y siÄ™ w dmuchanym zamku. Na pikniku pojawili siÄ™ przedstawiciele zaprzyjaÅºnionych
stowarzyszeÅ„ z Napalu, Filipin, Kamerunu, Litwy i Wegier. ImprezÄ™ wsparÅ‚y polskie firmy: Excellent, Sam Swoi, Medipol,
litewski Taste of Europe oraz irladzki O'Sullivan Properties. DziÄ™ki nim kaÅ¼dy mogÅ‚ do woli jeÅ›Ä‡ grilowane kieÅ‚basy i
hamburgery, nie zapomniano teÅ¼ o napojach. HojnoÅ›Ä‡ sponsorÃ³w docenili takÅ¼e mieszkaÅ„cy schroniska St. Vincent
de Paul, gdzie przekazano kilanaÅ›cie kilogramÃ³w Å¼ywnoÅ›ci niewykorzystanej podczas majÃ³wki. Podczas pikniku
moÅ¼na byÅ‚o takÅ¼e wpisaÄ‡ siÄ™ do rejestru wyborcÃ³w, organizatorzy zaprosili Garda Ethnic Liaison officer, ktÃ³ry
stemplowaÅ‚ wymagane przez irlandzkie prawo formularze.
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Hum Gurung, lider spoÅ‚ecznoÅ›ci nepalskiej w Limerick i Arek Gliniecki z Irlandzko- Polskiego Stowarzyszenia Kultury i
Biznesu (wÃ³wczas dyrektor ds. komunikacji)
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