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oświadczenie
NIa sesji

Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 29 stycznia 2015 r. doszło do niebywałej sl,tuacji.

Burmistrz

(

organ wykonawczy

)

zadawał pytania Radnej

-

Pani Mai Sadowy, która jest

członkięm organu stanowiącego czy jest za istnieniem kopalni, czy teżnie.

W ponad 20

-

letniej obecnościw Radzie Miejskiej nie spotkałem się ztaką sl,tuacją by organ

stanowiący Musiał odpowiadać na pytania organu wykonawczego jakim jest Burmistrz. Na
portalu społecznościowymFacebook luyczytaŁem, iz Mórowałem Radnej - Pani Sadowy

.

Proszę w takim razie wytłumaczyc na czym polegało ,,wtórowanie" ? Oczywiście pominął Pan
całą moją wypowiedź co uwazam za manipulację, w której mówiłem o Strategii Wojewodztwa

Dolnośląskiego, Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej

i

Strategii Gminy, które mówią o

i

dopuszczają wydobycie _surowców skalnych melafiru, jakośćtych
surowców jest najwyższaw Europie. Manipulacją jest tez kwota, do której się Pan odniosł tj.

zrównowazonym rozwoju

około 1 mln. zł., tym czasem jest to kwota I ]ż4 000 za rok 2014 wraz z podatkiem

od

nieruchomości. Przy ewentualnej likwidacji kopalni nie będzie tez podatku od nieruchomości będzie natomiast podatek od gruntu, ale o tym ttzęba wiedzieć. Nie odpowiedział pan również
Radnej

-

Pani Milewskiej w jaki sposób zamietza Pan uzupełnić dochody w kwocię t 724 000

zł. Co. do geherrny mieszkańców ul. Niepodległości w Wałbrzychu ( Podgorze) - tak się składa,
ze się tam urodziłem i wychowałem i ptzez 30 lat nie doznałem poczucia gehenny. Jedyną
prawdą w tym tekście zamieszczonym na portalu jest stwierdzenie cyt. ,,Radna Sadowy i Radny

Gubemat chcą dbać o budzet gminy

t

nte znają planów Burmistrza, oraz tego, co moze nas

czekac w niedalektej przyszłości".Problemem jest to, iź Radni Rady Miejskiej w Mieroszowie

nle znają planów Burmistrza dotyczących niedalekiej przyszłości.Na prośbę Radnych Rady

I

Miejskiej Mieroszowa Pan Burmistrz nię znalazł czasu by porozmawiać nieformalnie z
Radnymi, mimo obietnic złożonychna sesji w dniu 29 stycznia2}Il r.

Wygląda na to, że będziemv się kontaktować przęz Internet

-

ciekawa forma komunikacji

Burmistrza z Radnymi i na odwrót. Na zakończente, w mojej ocenie Pan Burmi sttz zderzył się z
rzeczywtstoŚcią. Bycie Burmistrzem nie polega na pisaniu felietonów, to twarde zderzenie się z

PrzePisami pfawa ustanowionymi ptzez ustawodawcę, w myślktórych należy się poruszać.
MÓwi o tym art. 18 ustawy o samorządzie gminnym jakie kompetencj e dotyczą Rady Miejskiej i
art. 60

i

art. 30 ustawy o samorządzie gminy jakie kompetencje posiada Burmistrz, do tego

dochodzi ustawa o finansach publicznych. Przy każdym sprawozdaniu z wykonania budzetu
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej kieruje się podstawowym kryterium jakim

jest ptzesttzeganie prawa pruy wykonlrvaniu budzetu, wskazując jednocześnieiz

ocena

wydatkowanych Środków pod kątem celowości i gospodamości należy wyłącznie do właściwości
organu stanowiącego jakim jest Rada Miejska, ale tego teżpan nie wie ?
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