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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Panie Przewodniczący, 

Szanowna Rado Gminy Celestynów, 
Drodzy mieszkańcy, urzędnicy oraz zebrani goście, 

 

 

Zacznę od podziękowań skierowanych do 2003 mieszkańców za wyraz odpowiedzialnej postawy poprzez wzięcie 

udziału w głosowaniu referendalnym 24 lutego 2013 r. w sprawie odwołaniu wójta Stefana Traczyka ze stanowiska przed 

końcem kadencji. Wyrazy szacunku dla Państwa za zrozumienie w tym dniu czym jest nasz, lokalny samorząd, zrozumienie jakie 

macie prawa i jak z nich korzystać aby współtworzyć przyszłość gminy. Dziękuję za wysłuchanie, a następnie przychylenie się 

do argumentów większości członków Rady Gminy. Jeżeli demokratyczne narzędzie, jakim jest zwrócenie się do wyborców  

w trudnych sprawach - staje się faktem pod ustawową nazwą „referendum” –– to nie wolno zmarnować ani grosza na jego 

bojkot.  

Pieniądze na referendum pomimo próby jego nieuznania przez przedstawiciela władzy wykonawczej i tak zostały 

uchwalone m.in. z diet radnych. Nawoływanie do bojkotu jakiegokolwiek społecznego wyboru w głosowaniu jest skrajnie 

nieodpowiedzialnym aktem umniejszania roli wyborczej decyzji jak i praw obywateli. Bojkot ustawowego aktu jest 

bezsprzecznym nawoływaniem do trwonienia publicznych finansów. Drugim argumentem poza oddalaniem od siebie faktów 

przemawiających za referendum mógł być już tylko strach przed wypuszczeniem z ręki atrybutów władzy.  

   Dziękuję szczególnie młodzieży, która tak licznie wzięła sobie do serca  nie stronniczość w podejmowaniu decyzji  

a jedynie obowiązek jej podjęcia -  niezależnie czy oddano głos na „tak” czy na „nie”. Jednak 1901 głosów za odwołaniem wójta, 

mi osobiście, jako mieszkańcowi gminy pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Co do wyniku referendum… W murach budynku Urzędu Gminy Celestynów, za kadencji wójta Stefana Traczyka 

trudno jest mówić o honorze. Ci, którzy nawołują do honorowych decyzji, są zwykłymi hipokrytami. Pięć lat bez absolutorium 

wójta Stefana Traczyka nie odbiera mu co prawda społecznego mandatu zaufania ale jednoznacznie rzutuje  

na krytyczną ocenę zarówno jego osoby, jak i braku jakiejkolwiek, pozytywnej współpracy z drugą już kadencją Rady Gminy!  

Frustrację wójta i jego drugie oblicze mieliśmy okazję zaobserwować podczas kampanii referendalnej.  

Brak opanowania nerwowego obecnego włodarza oraz jego niewybredne metody informacyjne poprzez oszczercze wypowiedzi, 

a teraz sądy, policja i przesłuchania urzędu skarbowego - to rachunek wystawiony nam, radnym, strzegącym dobrego 

wydatkowania publicznych pieniędzy. Czy tak powinien zachowywać się człowiek honoru na najwyższym stanowisku  

w gminie? Za przedreferendalną kampanią wspomnianego urzędnika, wzmocnioną hasłem: „hucpa”, miała być skryta prawda  

o negatywnej ocenie rzetelności, celowości i gospodarności wójta. Przecież kolejne procesy sądowe przegrywane są przez 

naszego przedstawiciela władzy wykonawczej. Natomiast kontrole radnych i mieszkańców jak dotąd nic nie wykazują  

a słowa wójta o przynależnościach partyjnych i politycznej nagonce można włożyć między bajki. Wójtowa dyskredytacja 

jakiejkolwiek krytyki niepopularnej dla jego kariery politycznej ma się pomimo to nad wyraz dobrze. 

 Wracając do honoru…  Czego ma się wstydzić radny postępujący w zgodzie z prawem? Czy Ci, zasiadający  

w Radzie ludzie, działają na niekorzyść gminy? Czy pozwolono na to by ocena radnych dotarła do dużej liczby mieszkańców? 

Czy zawładnięcie przez władzę wykonawczą środków przekazu jakimi są: lokalna prasa, telewizja regionalna 

i oficjalny serwis internetowy, nie przypomina wyborcom powtórki z historii? Widoczni w mediach są jedynie ludzie aktualnie 

wygodni albo Ci, których ośmieszenie jest na rękę władzy wykonawczej. Obecny wójt postawił drabinę hierarchii władzy  

do góry nogami. To on jako jedyny może ferować wyrok i  pomawiać bez jakiejkolwiek krytyki w przeciwieństwie do Rady 

Gminy Celestynów, której kontrolna kompetencja w postaci Komisji Rewizyjnej nie została skutecznie użyta przeciwko niemu 

od miesięcy! Jednak mam nadzieję, że się to teraz zmieni. Mam nieodparte wrażenie zatem, że różnica pomiędzy mieszkańcem - 

radnym w Gminie Celestynów a mieszkańcem – bez tego mandatu jest taka, iż my radni dużo wiemy choć niewiele możemy  

a mieszkańcy nie wiedzą wiele a tak wiele mogą aby to zmienić! I bez honoru jest ten,  

kto nieodpowiedzialnie idzie z bagażem swojej krytyki do sądu, przegrywając sromotnie i oby na swój koszt a nie podatników. 

Ile argumentów do tej pory miała już Rada aby pozwać wójta ?! Może pomimo, że nie przystoi jej autorytetowi to jednak warto 

pójść tą drogą? Jak obserwujemy z takim dylematem nie ma problemów Stefan Traczyk pozywając  

i wzywając na kontrole członków Rady. 

 Drodzy wyborcy... Radni: Bogdan Wójcik, Henryk Floriańczyk i Mirosław Szyda odchodząc z obecnego składu Rady 

– przekazali nam jasny sygnał, którego wynikiem m.in. było referendum. Współpraca z wójtem Stefanem Traczykiem większości 

radnych to farsa i długo oby o tym pisać. Nie miejmy złudzeń. Jest to raczej wyrachowana walka o władzę, wpływy i poparcie 



społeczne. Oczywiście nikt nie odbiera wójtowi „zasług” i chęci realizacji obietnic wyborczych. Przebija jednak przez tą chęć 

wielka polityka w małej gminie. Jako mieszkańcy nie usłyszycie Państwo głośno albo wcale  

o negatywnych dla urzędującego wójta protokołach Najwyższej Izby Kontroli, o karach finansowych, o przekroczeniach zapisów 

w budżecie, o nierealizowanych uchwałach oraz przegranych przez wójta procesach sądowych. Koszt tych spraw, kar  

i przekroczeń znacznie przewyższa koszt organizacji ostatniego referendum! Ale cóż tam… wszystko w majestacie prawa przy 

zbyt tolerancyjnych niestety jak dotąd radnych. 

 Jako radny używam wszelkich, dozwolonych prawem argumentów aby służyć mieszkańcom zgodnie  

ze ślubowaniem radnego. Strzegę dobrego wydatkowania finansów, rozwoju oświaty i kultury, opieki zdrowotnej, prawa  

do pomocy społecznej oraz właściwych moich zdaniem kierunków rozwoju infrastruktury. Cieszę się, że w końcu referendalny 

numer samorządowego pisma „Celestynka” przyznał nam, radnym rację, że warto inwestować w rozbudowę zaniedbanej 

oświaty, służby zdrowia i własnej oczyszczalni. Jestem jednym z inicjatorów tych wniosków, na które wójt nie robił nam 

wielkich nadziei, a które tak skrzętnie wykorzystał w kampanii przed referendum jako własne pomysły! Poza tym zawłaszczone 

idee do ich realizacji, wymagają tak niewielkiego jak czytaliśmy wsparcia… Jak zamieszczono w artykułach: wystarczy  

do kierowania gminą jedynie wójt, jego asystentka, trzech sołtysów i lokalna prasa. Takie odnosi się po lekturze wrażenie.  

Rada jest wobec tego zbędna. 

 Podzielę się na koniec argumentami utwierdzającymi mnie w negatywnej ocenie pracy i postawy Stefana Traczyka. 

Załączam do niniejszego oświadczenia pismo z 2012 roku do ówczesnego przewodniczącego Rady. Zawiera ono moje powody 

nt nieudzielenia absolutorium za 2011 rok. Na dzień dzisiejszy mogę uzupełnić swoje stanowisko w sprawie niekompetencji 

działań wójta poprzez wyniki kontroli NIK, dotyczącej lat 2009-2012 (LWA-4101-11-08/2012 , P/12/184, datowanej  

na 08.08.2012 r.). Raport ten jest w moim posiadaniu. Cytuję jego fragment (przypominam – lata 2009-2012): 

„[…] W toku kontroli NIK przeprowadzono szczegółową analizę wydatków w łącznej kwocie 138,6 tys. zł (48,3%), 

poniesionych na sfinansowanie sześciu umów na wykonanie modernizacji, udrożnienia i oczyszczenia rowów melioracyjnych, 

wymianę uszkodzonych przepustów oraz naprawę dróg. W wyniku tej analizy ustalono, że we wszystkich przypadkach Urząd 

nie posiadał dokumentów potwierdzających rozeznania rynku w zakresie ceny wykonania powyższych zadań (na przykład  

w formie zapytań do wykonawców). Na sześć zawartych umów, tylko w dwóch przypadkach Urząd posiadał pisemne oferty 

wykonawców, przy czym żadna z wybranych ofert nie zawierała kalkulacji kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia ceny 

usługi, określonej w umowach.  

NIK zwraca uwagę, że brak wewnętrznych uregulowań w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość  

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, może powodować dowolność postępowania  

przy wyborze wykonawców robót. Należy dodać, że stosowanie tego typu regulacji wewnętrznych jest powszechnie przyjętą 

praktyką w jednostkach samorządu terytorialnego.  

Uwagi NIK dotyczą również sporządzania protokołów konieczności oraz protokołów odbioru robót przez komisję składającą się 

z pracowników Urzędu Gminy, którzy nie posiadając wiedzy technicznej z zakresu budowli wodnych, określali w tych 

protokołach zakres robót, ilość i rodzaj materiałów niezbędnych do ich wykonania, czas pracy sprzętu oraz przewidywany koszt 

realizacji zadania. Stanowiło to podstawę do określenia przedmiotu i zakresu robót oraz ceny usługi w umowach zawartych  

z wykonawcami. Urząd nie posiadał żadnych projektów technicznych określających sposób realizacji zadania. Nadzór nad 

jakością i ilością wykonanych robót sprawowali ww. pracownicy Urzędu.”  

 

  Chciałoby się powiedzieć –  a nie mówiliśmy? Jak na tle wniosków pokontrolnych NIK wygląda teraz wójt i jego 

zaufani pracownicy przekonujący nas podczas prac absolutoryjnych o zasadności swojego, niczym nie popartego, postępowania? 

A co najważniejsze – jak mają się koszty lutowego referendum zaprezentowanie ostatnio przez p. Ewę Adamską do wydatków 

poniesionych podczas zarządzania kryzysowego w 2011 roku? Przypomnijmy ocenę NIK. Urzędnicy nie mając żadnych ku temu 

prawdopodobnie uprawnień, oczywiście poza poleceniem/upoważnieniem wójta, sygnowali kwoty na poczet wykonawców robót 

z gminnej kasy pod pretekstem usuwania skutków powodzi. To są strażnicy naszych finansów zasłaniających się wtedy 

protokołami wyższej konieczności, których po części odmawiano do wglądu na Komisji Rewizyjnej podczas prac  

nad absolutorium 2011! Obłuda z jaką mamy do czynienia, powoduje, że należy powiedzieć sobie dobitnie dość ceregieli.  

Na tle przedstawionego raportu to Rada Gminy miała rację i ta sama rada stanęła na wysokości zadania doprowadzając  

do referendum! 

 

 Szanowni Państwo. Po to właśnie było lutowe referendum lokalne - aby otworzyć społeczeństwu oczy. Dziś zwracam 

się tą drogą do każdego, czynnego wyborcy w naszej gminie: nie powołujcie więcej na tak odpowiedzialne stanowisko wójta 

gminy, lukrowanego ciasteczka jakim jest Stefan Traczyk. Wewnątrz ciastka jest zwykła pleśń tak jak za na pozór jego miłą  

i niby kompetentną powierzchownością jawi się naprawdę nieodpowiedni na to stanowisko człowiek. 

Mieszkańcy, zapraszamy w szeregi opozycji, która będzie się bacznie przyglądała i obnażała niekompetencje Stefana 

Traczyka. Opozycji, która będzie miała na celu rzetelne informowanie mieszkańców gminy Celestynów o wszelkich 

niedociągnięciach, przekroczeniach i manipulacjach w jego i oddanych mu urzędników, działaniach. 

 

Raport NIK na który się powołuję - składam na ręce Przewodniczącego Rady z prośbą o skierowanie go na Komisję Rewizyjną 

celem kontroli, czy zawarte w nim zalecenia zostały zrealizowane. 

                      

 

                                                                                                                                          Z wyrazami  szacunku  

 

                                     Łukasz Winiarski 


