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Sprawy

Dyrektor Szuniewicz
wydaje wiêcej ni¿ ma?
Przed czwartkow¹ sesj¹ Rady Miejskiej w Krotoszynie rajcy otrzymali
informacjê o stanie finansów orodka kultury. Tydzieñ wczeniej, na
wspólnych obradach komisji spo³ecznej i bud¿etowej, informacja by³a nieco inna.

W KOK-u bêdzie minus?

 Na komisjach dyrektor przedstawi³
sytuacjê jednostki po dziewiêciu miesi¹cach tego roku, natomiast na

wniosek komisji mia³ przedstawiæ
przewidywany stan na koniec roku.
Dane s¹ niepokoj¹ce  komentuje
Rzeczy skarbnik gminy Grzegorz
Galicki. Prawdopodobnie w kasie
placówki zabraknie pieniêdzy.
Radny Cezary Grenda zauwa¿y³,
¿e w porównaniu z pierwsz¹ informacj¹ zmieni³a siê wysokoæ wp³ywów  zwiêkszy³y siê o ok. 180 tys.
z³. Opiera³ siê m.in. na przychodach
z biletów w kinie Przedwionie.

Wymys³y dyrektora

 Czujê, ¿e te informacje s¹ nieprawdziwe, ¿e takiego wyniku na koniec
roku nie bêdzie  stwierdzi³ bez ogródek radny Grenda. Przypomnia³, ¿e
w 2016 r. dom kultury odnotowa³
stratê, a teraz zanosi siê na ni¹ ponownie. Win¹ za ten stan rzeczy
obarczy³ m.in. realizowanie projektów promowanych przez dyr. Szuniewicza. Jak doda³, na pozosta³e
dzia³ania przeznacza siê mniej pieniêdzy, bo nie s¹
autorstwa dyrektora.
Przypomnia³,
¿e latem odby³
siê w Krotoszynie Target One
Festival, który
nie by³ wczeniej planowany.  Impreza nagle
wyskoczy³a z kapelusza po konkursie
na dyrektora KOK-u. Do dyrektora
zg³osi³y siê dwie osoby, które zaproponowa³y jej organizacjê. Kosztowa³a, nie wiem dok³adnie, chyba ok.
120 tys. z³, i nie wiem, jak¹ strat¹ siê
skoñczy³a  stwierdzi³ radny Grenda.
Jego zdaniem do prawdopodobnej
na 31 grudnia 2017 r. straty przyczyni siê g³ównie ten festiwal muzyki
klubowej. Zapyta³ wiêc, dlaczego
zorganizowano go za tak wysok¹

Nad dyrektorem Krotoszyñskiego
Orodka Kultury Wojciechem Szuniewiczem zbieraj¹ siê czarne chmury. Radnych miejskich niepokoi
mo¿liwa strata na koniec roku.

kwotê, nade wszystko poza planem
i dyscyplin¹ finansow¹?

Prywatny folwark

 Mam odczucie, ¿e nastêpuje jaka
kreatywna ksiêgowoæ. Z góry zak³adane jest to, ¿e musimy podnieæ rêce i dofinansowaæ orodek  skomentowa³ radny Wies³aw So³tysiak.
 Przypuszczam, ¿e pan dyrektor
traktuje kierowan¹ przez siebie instytucjê jak prywatny folwark. Nie jest

rektora?  zapyta³ wprost radny
Krzysztof Manista, który w tegorocznym konkursie na dyrektora
KOK-u by³ jednym z rywali Szuniewicza.
Burmistrz Franciszek Marsza³ek
zaznaczy³, ¿e po raz kolejny wyle
audytora wewnêtrznego do orodka
kultury.  Dyrektor do dzi nie zrozumia³, ¿e nie mo¿na wydawaæ pieniêdzy, których siê nie ma. Poinformujê
pañstwa o kolejnych decyzjach
i przeanalizujê
wszystko

stwierdzi³ dodaj¹c, ¿e dyrektor
trochê zawiód³
jego zaufanie.
Grzegorz Galicki komentuje,
¿e nie bêdzie ju¿
dalszego kredytu zaufania. Jeli z audytu wyniknie, ¿e Szuniewicz przekroczy³ bud¿et, to gmina wyle do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o nieprawid³owociach w finansach.  Jeli
dyrektor poszed³ na ca³oæ i bêdzie to
na przyk³ad 110 procent wydatków
bud¿etu, konsekwencje mog¹ byæ
przykre i dla dyrektora, i dla nas 
dodaje w rozmowie z nami skarbnik
gminy.

S.KALAK

 Panie burmistrzu, kiedy bêdzie refleksja? Ile
lat bêdziemy czekaæ i spieraæ siê na temat krotoszyñskiej kultury, a w sumie na temat pana
dyrektora?  pyta radny Krzysztof Manista.

Radni ostro ocenili pracê szefa orodka kultury w Krotoszynie

£abêdzie
-ryzykanci

Audytor i rzecznik dyscypliny

 Panie burmistrzu, kiedy bêdzie refleksja? Ile lat bêdziemy czekaæ
i spieraæ siê na temat krotoszyñskiej
kultury, a w sumie na temat pana dy-

Sebastian Popiech

Paliwo
i mycie
auta
Co tydzieñ do wygrania darmowe tankowanie za 50 z³ i mycie auta! Nagrody otrzymuje w³aciciel pojazdu z nasz¹ naklejk¹, znajduj¹c¹ siê na tylnej szybie pojazdu.
Jeli zdjêcie uka¿e siê w gazecie, zapraszamy po kupon do
Rzeczy Krotoszyñskiej (ul. Sienkiewicza 2a). Tankowanie odbywa siê na stacji Intermarche (ul. Raszkowska 22b), a mycie w Premio (ul. Ostrowska 157).

A.PATEREK

£abêdzie z jeziorka Odrzykowskiego
w Krotoszynie ryzykuj¹ ¿yciem, przechodz¹c czêsto przez jezdniê ul. Stawnej.
Ptaki wychodz¹ z wody na now¹
cie¿kê i po wie¿utkiej jezdni asfaltowej podchodz¹ do domów. Tam, jak
nam doniesiono, s¹ karmione przez
mieszkañców.
(seb)

to uzgodnione ani z burmistrzem, ani
ze skarbnikiem, ani z radnymi  rzuci³ inny rajca, Janusz Bartoszewski.
Radny Pawe³ Sikora zaznaczy³,
¿e jeli dyr. Szuniewicz naruszy³ dyscyplinê finansow¹, to nie mo¿e siê
skoñczyæ tylko na rozmowie z nim.

£abêdzie codziennie podchodz¹ do domów po jedzenie

Ile kasy dla
nowego burmistrza?
Tomasz Lesiñski, nowy burmistrz Kobylina bêdzie zarabia³
prawie 11 tys. z³ brutto. To mniej ni¿ pobiera³ co miesi¹c
wieloletni w³odarz gminy Bernard Jasiñski.

A.PATEREK

Jednym z punktów ostatniego posiedzenia kobyliñskiej rady miasta by³o
ustalenie wynagrodzenia burmistrza.
Radni dyskutowali na ten temat ju¿ 24
padziernika, na po³¹czonym posiedzeniu komisji. W czasie sesji przewodnicz¹cy Tadeusz D¿yga³a odczyta³ projekt uchwa³y o poborach T. Le-

Tomasz Lesiñski
dopiero zacz¹³ urzêdowanie
31 padziernika 2017 / nr 1175

siñskiego. Radni przyjêli go jednog³onie.
Wynagrodzenie burmistrza wyniesie 10 tys. 935 z³ (brutto). By³y burmistrz Bernard Jasiñski zarabia³
w 2015 r. 11 tys. 995 z³, a w roku 2017
 ju¿ 14 tys. 787 z³ (brutto).
(emma)

Sk³adniki poborów Tomasza Lesiñskiego
p³aca zasadnicza
5.900
dodatek funkcyjny
1.900
wys³uga lat
1.950
dodatek specjalny
25 proc. sk³adników dodatków

Porównaj ceny paliw

Ceny paliw z 27 padziernika na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich
Intermarche, Krotoszyn

4,49 z³

4,79 z³

4,32 z³



Ochman, Krotoszyn

4,39z³

4,94 z³

4,34 z³

2,04 z³

Watis, Krotoszyn

4,37 z³

4,69 z³

4,29 z³

1,97 z³

Pieprzyk, Krotoszyn

4,39 z³

4,63 z³

4,32 z³

2,06 z³

www.rzeczkrotoszynska.pl

