ln}qezaik /(O

dł pi,:!*iilłl
e *esii Nr.,l/-{.{f.l.S*. z dnie Ł.7.,,!,-Z, /ś

Rl,szard Gubernat
ieĄkiei Mieroszowa

Mieroszów, dn. 25.02.20|5

p-q,-ląv IŁrclv
M

r.

58-350 Mieroszói,l,

Pan

Marcin Raczyński
Burmistrz Mieroszrrwa

PYTANIA
Ślubowanie - wiernY konsĘtucji i prawu Rzeczypospolitej
ślubuję uroczyście obowiązku
radnego sPełniaĆ godnie i uczciwie mając ,ru ,r*udr. aonro
mojej gminy i jej mieszkańców.
Poniewaz nie mogę tego Ślubowania w pełni zreali zowaćchcę
zadać trzy pytanta
1, Na jakiej Podstawie prawnej wstrzymał Pan sprzed aż mieszkań komunalnych
w formie
(
Przetargu PrzYchód do 280 - 300 tys, zł ). To moze być sprzecznę z afi.18 pkt. 9a, to na
:

Pewno jest sPrzeczne Z uchwałą budzetową podjętą

29

grudnia 2a14

r. ,

sprzeczne

z ustawą o finansach publicznych aft.25] ppkt. 1, 2,3, 4. Aft.
258 mówi iz Rada Miejska

moze uPowazniĆ olgan wYkonawczy do innych czynności,niż te wynikające

z

art, 25J,

z

wYłączeniem przeniesień wydatków między działarnt

takiego Pan nie miał.

-

upowaznienia

2, Na jakiej

Podstawie prawnej wystąpił Pan do referatów Urzędu miejskiego by nie
udzielano intbrmacji mieszkańcom a także radnym bez panaakceptacji.,
co jest sprzeczne
z at1, l1b o samorządzie gminnYm : ,,działania organów gminy są jawne, ograniczenia

mogą jedYnie wYnikaĆ Z Llstaw", co jest również sprzeczne

z

ustawą

o

dostępie do

informacji Publicznej , na którą się Pan tak chętnie powoływał w ptzeszłości.
Art. 10 ust.
2 brzmi: ,,informacja publiczna może być udostępniona w formie ustnej
lub pisemnej,, .
Aft, 34.Pkt.6. PPkt, a ustawy o finansach publicznych, mówi iż:
,,zapewntenie radnym
dostęPu do dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych
z zastrzężeniem

przepisów o rachunkowości i ochronie danych osobowych''.

3, 29

grudnia 2014

r, w trakcie sesji Rady Miejskiej

zaproponowałem trzy zmiany

do Projektu budŻetu na 2015 r. dot. : audytu, sfinansowania dodatkowego
autobusu.
sfinansowania Pieca w gimnazjum. StwierdzlŁPan, że opatrznie ztozumiŃem jego

intencje, Chodzi o to, Ze na dzień dzisiejszy nie ma Pan Burmistrz realneg
o rozeznania
W SPlawach, które Poruszyłem. Stwierdził Pan wtedy że audytjest jak najbardziej

:

.

PotrzebY we wszYstkich jednostkach, ale potrzebny jest przede wszystkim czas na
moŻliwoŚĆ Przedstawienie radnym co się dzieje w gminie, gdzie występują zaniędbania,
gdzie są mozliwoŚci oszczędności.Gdyby mozliwe było przed,stawięnie takiej informacji

RadnYm Potrzebne jest około 2 miesiące na rozęznanie sytuacji.

4,

W

związku

z

tym

chciałem zadac Panu pytanie ile jeszcze miesięcy mamy czekac na rozeznanie sltuacji.
Dlaczego Przeniósł Pan do Sokołowska wyciąg, który był zamontowany na parkowej
GÓrze, który słuzYł mieszkańcom Mieroszowa i pobliskich miejscowości gdzie uczęszL2a

do szkół i gimnazjum około 500 dzieci. Jaki był kosż przewiezienia, montazu i
wszYstkich innych czynnościz tym związanych. Cry robili to ludzie przeszkole ni, czy
wszystkie wymogi prawne zostały zachowane.
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