CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Otwarte czy zamknięte?
Małgorzata Kaptur: 6.09.2013
Wjeżdżając po kilkudniowej nieobecności do Mosiny, zwróciłam uwagę na czerwony baner przy rondzie.
W niedawno odzyskanym budynku tzw. Koguciku będą drzwi otwarte. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć
wnętrze i zaproponować przeznaczenie obiektu. Brawo! Jest zmiana na lepsze - pomyślałam. Nareszcie
są konsultacje z mieszkańcami...

Niestety mój dobry nastrój szybko prysł.
Okazało się, że drzwi od strony podwórza otwarte są już od dłuższego czasu. Młodzież wchodzi
swobodnie do budynku nie czekając na oficjalne otwarcie... Czy tylko młodzież?
Trochę dziwnie brzmi zatem komunikat, że będzie tam można wejść dopiero za 10 dni...

Wczoraj o godz. 17.00 odbyła się w świetlicy wiejskiej w Czapurach dyskusja publiczna nad planem dla
części Czapur położonej miedzy Wartą a ul. Poznańską.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Wśród nich nie było jednak sołtysa wsi, Waldemara
Waligórskiego.

Na początku dyskusji p. Michalina Szeliga, zastępca kierownika referatu planowania przestrzennego,
głosem nie znoszącym sprzeciwu oznajmiła:
Nie wyrażamy zgody, aby ktokolwiek z państwa rejestrował dźwięk lub obraz. Nagrywanie jest niezgodne
z prawem. Mamy prawo nie wyrażać zgody i nie wyrażamy. Dotyczy to pani Moniki Cybal i pani radnej.

Dyskusja jest PUBLICZNA i występowanie o zgodę, wyrażanie, bądź niewyrażanie zgody jest moim
zdaniem kuriozalne.

publiczny (SJP)
1.
2.
3.
4.

«dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości»
«dostępny lub przeznaczony dla wszystkich»
«związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną»
«odbywający się przy świadkach, w sposób jawny»

Z dyskusji publicznej sporzadzany jest protokół z listą obecności i jest on udostępniany na BIP -ie.

Jak widać zmiany w Mosinie są kosmetyczne i dotyczą spraw mniejszej wagi, np. "Kogucika".

W sprawach naprawdę ważnych dla mieszkańców - urząd dąży do ograniczania dostępu do informacji.

Informowanie poprzez Internet (BIP) i tablice ogłoszeniowe powoduje, że informacja o poważnych
zmianach dotyczących własności prywatnej mieszkańców nie dociera do wszystkich
zainteresowanych. Wielu zebranych w świetlicy w Czapurach mówiło, że nie ma dostępu do Internetu,
bądź nie korzysta z Internetu.

Dla porównania przykłady filmów i szczegółowych protokołów z innych gmin:

film z dyskusji publicznej w Krasnopolu

protokol

nowytarg.protokół

starogard.protokół

wiazowna.protokół

zdjęcia z dyskusji w Kielcach

Jak widać z przytoczonych przykładów, w innych gminach urzędnicy nie formułują absurdalnych zakazów
i utrwalanie dźwięku i obrazu jest czymś naturalnym.

www.e-samorzadowiec.pl  2010 RegioGroup Sp. z o.o.

