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APELI OŚWIADCZENIE

Choć pewnie nie wszyscy to widzą, a niektórzy widzieć nie chcą, sytuacja w naszej gminie jest trudna.

Od początku obecnej kadencji samorządu mają miejsce kontrowersyjne i niezrozumiałe procesy i 
zdarzenia.

Zarząd gminy w osobach wójta. Pana Piotra Rybki, zastępcy wójta. Pana Bogdana Nowosielskiego, w 
sposób nierzetelny i nieuczciwy, bezustannie dyskredytują całą radę gminy, przedstawiając ją jako 
organ utrudniający wójtowi realizację zadań, poprzez brak akceptacji wyrażonej uchwałami rady 
gminy, bądź negatywnym opiniowaniem przez poszczególne komisje. Bezustannie na szkoleniach 
sołtysów, na spotkaniach z mieszkańcami w/w panowie wmawiają społeczeństwu, że nie wykoszone 
pobocza, to wina rady, która nie dała na ten cel pieniędzy, co oczywiście jest ordynarnym kłamstwem 
i pomówieniem. W korespondencji z obywatelami wójt posługuje się zafałszowanymi faktami i 
powołuje się tendencyjnie na nieodpowiednie dokumenty. Skala propagandy i kłamstwa, jakie maja 
miejsce w obecnej kadencji, nie ma odpowiednika w przeszłości gminy Żabia Wola.

Od wyborów minęło już 8 miesięcy i zarząd nie jest w stanie wywiązywać się ze swych podstawowych 
obowiązków, przy jednoczesnym trwonieniu pieniędzy na wielkie cele i małe szaleństwa. Zaczęło się 
od instalacji lodowiska w grudniu 2018, gdzie rada zaufała wójtowi, dając temu wyraz uchwałą 
budżetową, zawierającą przesunięcie finansów na realizację togo celu. Zaufaliśmy, że lodowsko 
zostało sprawdzone i dla naszych mieszkańców ustawimy obiekt, który da radość, zadowolenie i 
możliwość krzewienia kultury fizycznej. Okazało się, że wybór oferty przez wójta był pochopny i mało 
rzetelny.

Potem przyszedł mało zasadny wydatek na audyt, z którego niewiele wynika, a do dziś nie udało nam 
się wymóc na zarządzie, by został opublikowany na stronie, pomimo tego, że inne samorządy 
dokumenty takie publikują bez żadnych problemów.

Powszechnie znany i kontrowersyjny pomysł, to koncepcja urbanistyczna autorstwa pana Czesława 
Bieleckiego, od którego podeszliśmy z dużą dozą nieufności, lecz w końcu przeważyło stanowisko 
większości rady, żeby udostępnić środki finansowe na ten cel. Dziś płacimy ogromną cenę utraty 
zaufania publicznego, gdyż umowa podpisana przez wójta, okazała się zawierać masę "pułapek", 
niejasności i zapisów szkodliwych dla gminy i jej mieszkańców zarówno w materii finansowej, jak 
własnościowej.

Potem przyszedł czas na poroniony pomysł zakupu gruntów pod budowę żłobka, choć w zasobach 
nieruchomości gminnych są działku idealne do tego celu. W tamtym czasie nikt nie informował nas, 
że gminne grunty mają już przeznaczenie na budowę mieszkania plus. Warto tu dodać, że grunty te



zawarte są w strefie projektowej pana Bieleckiego, co powoduje opłaty praw autorskich, bądź też 
otwiera możliwość projektowania tego obiektu, przez niego.

Ostatnim przebojem wydatków jest ponad 260.000,00 złotych zapłacone za remont w budynku 
urzędu gminy. Środki własne na utrzymanie urzędu starczyły tylko na część, a dziś od rady wójt 
oczekuje przesunięcia w budżecie 70.000,00 złotych.

Kolejną pozycją jest zatrudnienie, zwiększające administrację urzędu z 38 do 47 osób, co niesie za 
sobą nie tylko konsekwencje finansowe, ale także bezproduktywność działań niektórych 
zatrudnionych, oparte na niekompetencji i dyletanctwie.

Wszystkie te czynniki wywołały konieczność kredytowania na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego, na kwotę 3.030.000 zł.

Z niewiadomych przyczyn z ogromnym opóźnieniem rozpoczęto w tym roku pozimową naprawę 
dróg.

Na stronie internetowej gminy widnieje informacja, że pobocza dróg nie będą oczyszczane z 
zakrzaczeń i wykaszane z traw. Powodem oficjalnym jest działanie proekologiczne, w który szczerze 
śmiem wątpić. Sądzę, że ktoś się zapędził z wydatkami i szuka cięć, w tym przypadku ze sfery 
bezpieczeństwa na drogach.

Nie tylko bezpieczeństwo drogowe jest w opłakanym stanie. Wójt zatrudnił pracownika, tworząc 
Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Badanie 
komisji rewizyjnej wykazało, że prze 8 miesięcy nie wydarzyło się nic, co pozwoliłoby twierdzić, że 
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Jedyne zasoby materiałowe do podjęcia działań 
pomocowych i ratunkowych, w razie zaistnienia jakiegokolwiek kataklizmu, to kilofy i łopaty. Nie 
istnieje żaden plan działania w celu zmiany tej sytuacji, ani plan finansowy na wydatki na realizacje 
tego celu. Inspektor udzielił komisji odpowiedzi, że nie zajmował się tym zagadnieniem, bo nie miał 
czasu. Oczywiście, że mu go zabrakło, bo jego zadaniem była koordynacja prac remontowych w 
urzędzie. Taki brak organizacji pracy i brak dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców zasługuje na ze 
wszech miar naganną ocenę wójta, jako zarządzającego gminą.

W świetle wydarzeń z ostatnich miesięcy, związanych z serią włamań i kradzieży, wnosiliśmy z 
radnymi postulaty o stworzenie straży obywatelskiej do patrolowania terenu gminy, a także o 
instalację monitoringu centrów miejscowości, głównych skrzyżowań, czy terenu parku, gdzie 
wieczorami mają miejsce pijackie libacje. Wójt tłumaczył, ze nie można, bo jest ustawa RODO, w 
reszta postulatów, wobec pilniejszych, nie cierpiących zwłoki, wydatków, pozostała bez odzewu.

Żabiowolska oczyszczalnia ścieków dochodzi do kresu swej wydajności. Obsługa w wielu momentach 
zmuszona jest do wyłączania automatyki oczyszczania ścieków i przechodzenia na tryb ręczny, w 
którym ogranicza się technologiczne czasy poszczególnych faz czyszczenia, jak sedymentacja i 
napowietrzanie, wskutek czego do rowu melioracyjnego M30, a ostatecznie do rzeki Mrowny, trafiają 
ścieki niedoczyszczone. Wizyta w oczyszczalni z udziałem fachowców, a potem spotkanie na komisji 
wskazały jednoznacznie, że w tym roku powinniśmy przygotować dokumentację projektową, 
przetargową itd., a w przyszłym rozpocząć modernizację, poprzez dobudowanie zbiornika 
retencyjnego. Według zaproszonych fachowców bardzo przybliżony koszt to około 1.000.000,00 zł 
Wójt, Piotr Rybka, traktuje te dane i ostrzeżenia zdawkowo i lekceważąco, powołując się na statystyki 
i wielkości średnioroczne i twierdzi, że możemy ta zrobić za 2 - 3 lata.. Wskutek takich statystyk i 
uśrednień, może okazać się, że przeciętny ssak żyjący na ziemi ma 3 nogi, a z punktu widzenia



propagandy lepiej brzmi powiedzenie, że szklanka jest do połowy pełna, niż od połowy pusta. 
Traktowanie spraw ochrony środowiska i ekologii, oraz inwestycji zapewniającej bezpieczny byt 
kilkuset rodzinom, w tak beztroski, lekceważący i nieodpowiedzialny sposób, jest wysoce naganne i 
godne pogardy.

Wójt nte zrobił nic w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców, nie podjął żadnej 
inicjatywy, żadnej próby wywarcia nacisku na najemców gminnego ośrodka zdrowia, by rozszerzyć 
wachlarz usług i podnieść ich jakość. To NZOZ Medycyna Rodzinna Osuchów jest odpowiedzialna za 
brak rozwoju usług medycznych, a jej indolencja jest po prostu porażająca.

Wójt, jako osoba odpowiedzialna ustawowo za zorganizowanie warunków pracy rady i jej komisji, 
powoduje bałagan i destabilizację w działalności organu stanowiącego, co niewątpliwie widać po 
częstotliwości zwoływanych posiedzeń, które zwoływane są pod wpływem zgłaszanych takich 
konieczności prze wójta. Chaos, pośpiech, brak organizacji pracy i brak czytelnego planu działania 
rzeczowo finansowego, czy przefiltrowane i tendencyjnie dobrane informacje mające wzbogacić 
wiedzę radnych w połączeniu z propagandą, szantażem emocjonalnym, demagogią, wywołują często 
w radnych błędną ocenę sytuacji, mętne postrzeganie argumentów, a w konsekwencji 
podejmowanie decyzji pod wpływem negatywnych impulsów.

Presja wójta, wyrażona w różnorakich działaniach spowodowała dotychczas rezygnację skarbnika 
gminy, pani Marleny Górniewskiej, oraz złożenie mandatu radnej Justyny Wodnickiej Żuk.

Ten całokształt zdarzeń i działań nasuwa tylko jeden jedyny wniosek.

Apeluję do wójta Piotra Rybki, by podał się do dymisji, co zatrzyma serią destrukcyjnych działań, w 
prostej linii, zmierzających do obniżenia standardów życia społeczeństwa naszej gminy, 
emocjonalnych napięć, podziałów społecznych, krzewienia wzajemnych niechęci, a także 
nieodpowiedzialnej i lekkomyślnej galopady wydatków, wywołujących w perspektywie nadmierne 
zadłużenie budżetu gminy.

Wnoszę o publikację niniejszego apelu na stronie internetowej BIP Żabia Wola w zakładce "apele". 

Wnoszę też o nie prowadzenie dyskusji podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy nad niniejszym apelem.

Krzysztof Marczewski


