CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Przykłady dobrych praktyk w innych gminach
Małgorzata Kaptur: 18.12.2011 r.
Sprawa "spalarni opon" nie tylko uświadomiła mieszkańcom zagrożenie dla środowiska w wyniku
błędnej decyzji burmistrza, obnażyła również mechanizm sprawowania władzy w Mosinie. Utajnienie
informacji o tej inwestycji to dowód na brak jawności, przejrzystości, brak jasnych procedur w zakresie
informowania mieszkańców. Zadziwia arogancja władzy, zrzucanie odpowiedzialności na innych, nie
dotrzeganie swojej winy.
To, co się stało, musi skłonić wszystkich uczestników życia społecznego w Mosinie
do r e f l e k s j i.
Zapraszam na wycieczkę po innych gminach w poszukiwaniu dobrych praktyk.

1. Jawność i przejrzystość zamiast zabawy w kotka i myszkę.
Urząd, który szanuje mieszkańców, nie bawi się z nimi w kotka i myszkę. Informację umieszcza w
przemyślany sposób, tak żeby ją można było łatwo znaleźć.
Na BIP-ie innych gmin jest łatwy dostęp do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nikt niczego nie
usuwa - można prześledzić procedurę wydawania decyzji sprzed kilku lat, np. www.rudaslaska.
W pobliskiej gminie Komorniki można przejrzeć obwieszczenia i decyzje wydane od 2007 roku.

2. Konsultacje jako forma dialogu i dowód na
traktowanie mieszkańców.

podmiotowe

W wielu gminach obowiązują już uchwały o konsultacjach społecznych. Ostatnie doświadczenia wskazują
na konieczność wprowadzenia regulacji w tej sprawie w naszej gminie. uchwała-o-konsultacjach
W gminie Rumia zachęca się mieszkańców do opiniowania aktów prawnych.
"Przekazujemy na Państwa ręce projekt uchwały w sprawie procedury konsultacji społecznych z udziałem
przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i
radnych, wspólnot mieszkaniowych, rad parafialnych. Jest to jedno z zadań w ramach programu „
Przejrzysta Polska”, do którego przystąpiła Rumia. Prosimy o przysyłanie swoich opinii na temat projektu
na adres e-mailowy: a.paczoska@um.rumia.pl do dnia 25 sierpnia br."
przejrzysta-polska-konsultacje-spoleczne.

Brak skutecznych konsultacji społecznych może nas uchronić przed tą
inwestycją, a firmę Kostek & Dudek pozbawić dotacji unijnej.
"Włączenie społeczeństwa w procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu.
Obowiązek zapewnienia w nim udziału społeczeństwa spoczywa na organie
administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach." Czytaj dalej: poradnik.
Firma Dudek&Kostek również ponosi odpowiedzialność za brak konsultacji społecznych - "Warto
podkreślić, iż aktywna rola Inwestora/Wnioskodawcy od początku postępowania OOŚ może uchronić
go przed wydaniem decyzji w oparciu o błędną dokumentację, a co za tym idzie, skutkami finansowymi w
postaci nie przyznania dofinansowania".
To informacja ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/
Inwestor moim zdaniem ma świadomość, że jego działalność informacyjna była spóźniona.

29 listopada radna W. Mania powiedziała: "Mówili Państwo, że dla Mosiny to ma być reklama i mamy być
liderem. Szkoda, że Państwo nas do tego liderowania nie zachęcali przed, bo jeżeli cos jest tak
rewelacyjne, to dobrze zachęcać przed, a nie pod ścianą nas stawiać"
Edyta Kwapich-Lenik: "Mam nadzieję, ze 15 to naprawimy i będziemy mogli razem rzecznikować tej
inwestycji"
Burmistrz uparcie twierdziła jeszcze 29 listopada, czyli po wydaniu przez nią trzeciej decyzji na rzecz
firmy Dudek&Kostek, że jest to przedwczesna dyskusja.

Jak mogły zaistnieć jakiekolwiek konsultacje we właściwym czasie przy
takim nastawieniu burmistrza?

3. Rozłożenie uprawnień do zbywania i nabywania nieruchomości
na organ wykonawczy i uchwałodawczy - to kolejny przykład dobrych
praktyk. Tak jest np. w gminie kochanowice
U nas natomiast ma miejsce:

Przepychanie uchwał i dążenie do ograniczenia wpływu Rady Miejskiej
Na jutrzejszej nadzwyczajnej sesji (dowiedzieliśmy się o niej we wtorek, 13.12) będzie
podejmowanych szereg ważnych uchwał, wymagających gruntownej analizy i opinii Komisji Budżetu i
Komisji Inwestycji.
Posiedzenie tych dwóch komisji miało miejsce w dniu 15 grudnia. Radnych postawiono pod ścianą musieli wybierać między spotkaniem z firmą Dudek&Kostek (29.11.2011 - p. Edyta Kwapich-Lenik
wielokrotnie informowała, że na niektóre pytania radnych padną odpowiedzi w grudniu). Radni wyszli
więc z posiedzenia komisji, która nie miała quorum potrzebnego do zaopiniowania projektów uchwał.
Komisje mają się zebrać jutro 2 godziny przed sesją.
Czy w takich warunkach, pod presją czasu, powinny przebiegać prace nad tak ważnymi uchwałami ?
Burmistrz mogła odwołać spotkanie z inwestorem - Koalicja Samorządowa o to apelowała, albo poczekać
do sesji zwyczajnej, która odbędzie się 29 grudnia 2011 r.

Jedną z uchwał, która znalazła się w porządku obrad jest wzbudzająca wiele kontrowersji uchwała

w
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina.
Czyni ona Burmistrza jedynym dysponentem gminnych nieruchomości.

Czy radni proburmistrzowscy po tym, co się zdarzyło ostatnio, mają nadal
nieograniczone zaufanie do burmistrza?
Czy powierzą burmistrzowi cały nasz majątek bez zastrzeżeń?
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