
Wnioski z posiedzenia Rady Miejskiej w Polkowicach, 
w dniu 20 kwietnia 2017r. 

 
W dniu 20 kwietnia 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w 
Polkowicach, które miałam okazję obserwować  na żywo. Wśród naszych 
włodarzy miejskich oraz radnych panowała atmosfera ogólnej radości, 
przyjaźni, wręcz rodzinna. 
Do rozpatrzenia było 7 tematów, które praktycznie przy ogólnej zgodzie  
zostały „załatwione” w tempie błyskawicznym ( niecałe 21 minut). 
Gdyby nie dwa problemy, które wzbudziły mój niepokój, a nawet poczucie 
strachu, posiedzenie można by uznać za wzorcowe. 
 
Problem 1-szy: 

 
W budżecie na rok 2017 założono deficyt (czytaj zapożyczenie Polkowic) na 
olbrzymią kwotę ponad 40 milionów PLN – w roku 2018 kwota ta ma wzrosnąć 
o prawie 70%. (do ponad 67 milionów PLN.) 
 
Jak można zadłużać najbogatsze miasto powiatowe w Polsce, o dochodzie 
na osobę prawie 2 razy wyższym, aniżeli w mieście znajdującym się na pozycji 
drugiej, nie określiwszy ponadto warunków spłaty? 

 
Na pytania, jak zadłużenie zostanie spłacone odpowiedzi były „pomyślimy, 
zastanowimy się, pracujemy nad tym, itp” - w każdym gospodarstwie 
domowym działającym na podobnych zasadach wizyta komornika byłaby tylko 
kwestią czasu! 
 
Problem 2-gi: 
 
W dniach 05 lutego 2017r. i 03 kwietnia 2017r. podczas kolizji samochodowych 
zostały zniszczone dwie karetki pogotowia ratunkowego. 
 
Podczas posiedzenie Rady Miejskiej padł wniosek o sfinansowanie kupna 
nowej karetki w wysokości około 400 000PLN. (co z drugą karetką?). 
Biorąc pod uwagę, że karetki były ubezpieczone nasuwa się pytanie, dlaczego 
z pieniędzy ubezpieczyciela dotychczas nie zostały kupione nowe (chociaż 
jedna) – przecież służą do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. 
Dlaczego wyciąga się z budżetu o tak wielkim, planowanym na wiele lat 
deficycie poważne kwoty - 2 karetki x około 400 000 PLN ? 
 
Mieszkańcy Polkowic – apeluję do Was o obserwowanie poczynań Rady 
Miejskiej w szczególności dotyczące spraw finansowych, ażeby w pewnym 
momencie nie okazało się, że my a nawet nasze dzieci będziemy spłacać 
zadłużenie naszego miasta! 


