APEL NR XXVI/1/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie do nielicznej, anonimowej grupy mieszkańców Gminy Lubsko o zaprzestanie działań na
niekorzyść Gminy Lubsko oraz jej Mieszkańców.
Rada Miejska w Lubsku, mając na uwadze dobre imię Gminy Lubsko, interes społeczny i ekonomiczny
jej mieszkańców, apeluje do działającej w opozycji nielicznej, anonimowej grupy mieszkańców naszej
gminy o zaniechanie podejmowanych przez nich działań, którymi nadużywają dobrego imienia Gminy,
szkalują opinię i podważają wiarygodność pełniących publiczne funkcje osób oraz poddają pod wątpliwość
legalność działań organów Gminy.
W dobie pandemii COVID-19 i od dwóch lat trwającej trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy
w Programie Postępowania Naprawczego, już od marca 2020 roku nieliczna grupa mieszkańców naszej
społeczności notorycznie próbuje podważyć legalność działań nie tylko Burmistrza Lubska, ale i Rady
Miejskiej w Lubsku. Najpierw w skardze na Burmistrza do Wojewody Lubuskiego, później w zamiarze
przeprowadzenia referendum o odwołanie Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku, a w październiku
br. w anonimie do Ministerstwa Finansów.
Działania te mogły doprowadzić do nieotrzymania pożyczki z budżetu państwa na restrukturyzację
zadłużenia, co było warunkiem koniecznym, by Gmina wyszła z Programu Postępowania Naprawczego, jak
również mogło przeszkodzić i ostatecznie doprowadzić do nieotrzymania dodatkowych środków na
inwestycje lokalne.
Poprzez ten apel pragniemy uświadomić działającej w opozycji anonimowej grupie osób, że
podejmowane przez nich próby „donoszenia” na lokalną władzę mogły przynieść nieodwracalne szkody
oraz bardzo negatywny skutek całej lokalnej społeczności. Trzeba zaznaczyć przy tym, że wskazywane
w skargach i donosach zarzuty są bezzasadne i nieprawdziwe i nie potwierdziły rzekomych przewinień
Burmistrza Lubska, czy Rady Miejskiej w Lubsku.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że opozycja zawsze jest, gotowi jesteśmy stwierdzić, że jest ona nawet
potrzebna, choćby po to, by wywołać konstruktywną dyskusję, zakończoną konstruktywną decyzją.
Jednakże rzucanie bezpodstawnych oskarżeń może powodować zachwianie zaufaniem względem Gminy,
Rady Miejskiej i Burmistrza i spowodować nieodwracalne, negatywne skutki, niosące za sobą szkodę
wszystkim mieszkańcom.
Niezadowolenie ww. grupy osób pozostaje nieuzasadnione i bez podparcia racjonalną i obiektywną
przyczyną, jako, że podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat przez samorząd gminny działania, poprawiły
sytuację Gminy i jej Mieszkańców. Obecne, wspólne sukcesy Rady Miejskiej w Lubsku oraz Burmistrza
Lubska, pozwoliły wrócić Gminie na normalne tory funkcjonowania, na odbudowanie pozycji stabilnego,
godnego zaufania partnera, a także na odzyskanie szacunku i poważania wśród instytucji sprawujących nad
Gminą funkcję nadzorczą i kontrolną, jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, czy obecnie
także Ministerstwo Finansów. Nie zmarnujmy tego.
Obecnie stoimy przed kolejnym trudnym rokiem, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, dlatego
prosimy o rozwagę i zaufanie, abyśmy mogli skutecznie wyprowadzić Gminę z ogromnego zadłużenie oraz
abyśmy mogli realizować kolejne inwestycje dla dobra naszych mieszkańców.
Rok 2021 będzie rokiem ostrożnościowych działań, ale już nie w Programie Postępowania Naprawczego.
Jako radni jesteśmy też Waszym głosem. Podczas posiedzeń tematycznych komisji Rady Miejskiej
w Lubsku poruszamy i omawiamy nurtujące Was – Mieszkańców problemy. Zawsze staramy się im
zaradzić. Nie można naprawić wszystkiego i od razu. Jednak jesteśmy zdania, że ostatnie dwa lata dały
obraz i dowód prawidłowości i właściwości podjętych przez Radę i Burmistrza Lubska działań.
Przywrócenie w 2019 roku, utraconej w 2018 roku płynności finansowej Gminy, otrzymanie pożyczki
z budżetu państwa, restrukturyzacja zadłużenia oraz wyjście z Programu Postępowania Naprawczego,
obniżenie zadłużenia do kwoty na koniec listopada 2020 r. w wysokości 52 mln zł, gdzie na początek
kadencji zadłużenie wynosiło 70 mln zł, realizacja w 2019 i 2020 roku wielu ważnych społecznie
inwestycji, w tym w dużej mierze z pozyskanym zewnętrznym dofinansowaniem – to są fakty, które
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bezsporne, obiektywne potwierdzenie znajdują w wydanych bez uwag i zastrzeżeń opiniach Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, a także do projektu
budżetu na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036.
Podejmowanym przez Radę Miejską w Lubsku i Burmistrza Lubska działaniom przyświeca jeden,
główny cel – dobro Gminy i jej Mieszkańców. Dlatego liczymy na Państwa wsparcie i pomoc
w realizowanych przez nas zadaniach, a nie działanie na szkodę.
Wspólnie dbajmy o naszą małą Ojczyznę - Gminę Lubsko!

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Bondarenko
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