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 4 listopada br. burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla odbył wizytę roboczą na terenie budowy zwią-
zanej z termomodernizacją przedszkola nr 1 w No-
wogardzie. W ramach remontu ściany zewnętrzne 
zostaną ocieplone i zyskają nowy, estetyczny wy-
gląd. Rozpoczęcie prac nastąpiło zgodnie z długofa-
lowym planem remontów jednostek edukacyjnych 
z terenu naszej gminy - po zakończeniou remontu 
całościowego wewnątrz Przedszkola nr 4 w Nowo-

Termomodernizacja Przedszkola nr 1
w Nowogardzie

gardzie (przy ul. Kościuszki) oraz termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w Błotnie. Podczas wizyty bur-
mistrz podkreślał, że najmłodsze pokolenie Nowo-
gardzian jest dla niego szczególnie ważne i zwracał 
uwagę na to, jak zmieniają się placówki oświatowe 
z terenu naszej gminy. Dyrektor przedszkola nato-
miast podkreślała bardzo dobrą współprace z bur-
mistrzem i podziękowała za okazywaną życzliwość 
i pomoc w realizowaniu przedsięwzięć na rzecz naj-
młodzszych mieszkańców naszej gminy.
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 W dniu 9 listopada 2020r od-
było się w Urzędzie Miejskim 
spotkanie z przedstawicielką 
firmy projektowej która zapre-
zentowała koncepcję architekto-
niczno-budowlaną nowej hali wi-
dowisko-sportowej wraz z częścią 
odnowy biologicznej.
 Na spotkaniu uczestniczyli Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, 
zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski, skarbnik Marcin Mar-
chewka, radny Marcin Wolny oraz 
kierownik IiR Andrzej Mazurczak. 
Spotkanie miało na celu pozna-
nie ogólnej koncepcji budowy 
oraz wniesienie własnych uwag 
i spostrzeżeń. W planach jest aby 
obiekt oprócz hali widowisko-
wo-sportowej, posiadał również 
zaplecze sportowe dla szkoły. 
Na którym mają się znaleźć bo-

Wizualizacja hali
widowiskowo - sportowej

przy Szkole Podstawowej nr 2

iska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna, tenisa oraz w squ-
ash. Ponadto obiekt ma posiadać strefę odnowy biologicznej tzw. 
Wellnes & Spa. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją omawia-
nego projektu.
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 Dwa lata temu, 2 października 2018 roku, burmistrz 
Robert Czapla spotkał się z mieszkacami sołectwa 
Brzozowo. Mieszkańcy zaprosili wówczas burmistrza, 
aby porozmawiać z nim o możliwości wybudowania w 
Brzozowie placu zabaw dla dzieci. Problem był jednak 
w tym, że gmina nie posiadała żadnych gruntów na te-
renie sołectwa.
 Znaleziono rozwiązanie. Otóż jedna z rodzin wystą-
piła z propozycją odsprzedania Gminie gruntu, na któ-
rym inwestycja ta mogłaby być zrealizowana.
 Aby więc plac zabaw mógł powstać, burmistrz przy-
stąpił w tym roku do działań.
 Oto kilka informacji na temat procedur, które mu-
szą być wdrożone, aby mieszkańcy Brzozowa mogli się 
cieszyć placem zabaw u siebie.
Zakup gruntu pod plac zabaw
 Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji jest do-
konanie podziału działki na mniejsze, aby jedna z nich 
mogła byc odsprzedana gminie pod planowany plac 
zabaw. Sam podział to nie taka prosta i szybka sprawa.
 Prace z tym związane gmina już zleciła uprawnio-
nemu geodecie. Do podstawowych czynności geodety 
w tym przypadku należy:
- zgłoszenie do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego 
i Kartograficznego, właściwego dla miejsca położenia 
nieruchomości, prac geodezyjnych związanych z po-
działem nieruchomości, zarejestrowanie zgłoszenia;
- badanie stanu prawnego nieruchomości polegające 
na badaniu danych zawartych w księdze wieczystej, 
dokumentach w niej zawartych oraz danych zawartych 
w katastrze nieruchomości;
- przyjęcie granic nieruchomości dzielonej według sta-
nu prawnego lub według stanu ujawnionego w kata-
strze nieruchomości.
 Z przeprowadzonych czynności, geodeta będzie 
musiał nastepnie sporządzić operat podziału nieru-
chomości. Po sporządzeniu operatu z podziału nieru-
chomości, przedkłada go do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) 
– właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, 
będącej przedmiotem podziału. I na to potrzeba czasu.
 W tym miejscu właściciel działki ma dokonany do-
piero podział działki. Kolejna czynność to określenie 
wartości nieruchomości, którą sporządza rzeczoznaw-
ca majątkowy w formie operatu szacunkowego.
Standardowo na wycenę w formie operatu szacun-
kowego czeka się ok. 14 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania zlecenia do dnia przekazania wstępnej 
wersji dokumentu. Operat szacunkowy uwzględnia 
wszystkie dane na temat nieruchomości, jest więc nie-
podważalnym dokumentem oceny jego wartości. Za tę 
usługę trzeba zapłacić i to niemałe pieniądze.

Ruszyły prace przy powstaniu
placu zabaw w Brzozowie

 A więc jesteśmy na 2 etapie – znamy już wartość 
działki, którą gmina będzie nabywać.
Ostatnim etapem do zakupu potrzebnego gruntu pod 
plac zababw jest podpisanie umowy sprzedaży u No-
tariusza i dokonanie przelewu przez gminę sprzedają-
cemu.
Gmina ma zakupiony grunt   
 W dopiero momencie, Gmina mając już grunt, 
może przystąpić do projektowania przyszłego placu 
zabaw w Brzozowie. Burmistrz ogłosza przetarg, który 
wyłoni wykonawcę projektu. Na to trzeba zabezpie-
czyć odpowiednią kwotę w budżecie gminy.
 Zanim sam projekt będzie wykonany, projektant 
przygotowuje kilka koncepcji, z którymi przyjeżdża na 
spotkanie sołeckie, aby przedstawić je mieszkańcom. 
I to oni dokonają wyboru najlepszej wg nich koncepcji. 
Mając decyzję mieszkańców, projektant przystapi do 
ostatecznego wykonania projektu wraz z kosztorysem 
i ze wszystkimi potrzebnymi pozwoleniami.
 Mając projekt i kosztorys, znana będzie kwota 
potrzebna do wykonania placu zabaw, którą rów-
nież  trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie gminy. To 
dopiero pozwoli burmistrzowi ogłosić przetarg na wy-
konanie, oczekiwanego przez mieszkańców sołectwa 
Brzozowo, placu zabaw.
 Jak więc widać, proces ten jest czasochłonny, ale 
mozliwy do zrealizowania.
 - Jest szansa, że powstanie w Brzozowie plac za-
baw - powiedział burmistrz Robert Czapla. – Jest to 
moja obietnica wyborcza i ją zrealizuję, bo obiecałem 
to osobiście mieszkańcom. Chciałbym, aby wszystkie 
te inwestycje były jak najszybciej realizowane. Jednak 
gmina nasza jest duża i nie jesteśmy w stanie w jed-
nym roku zrealizować wszystkich ustalonych inwesty-
cji. To po pierwsze niemożliwe finansowo i czasowo. 
To proces zaplanowany na tę kadencję, czyli na 5 lat. 
O ile nie będzie przeszkód ze strony radnych, wszystkie 
obiecane mieszkańcom inwestycje będę się starał zre-
alizować. Proszę o cierpliwość.
 Brzozowo to jedno z najmniejszych sołectw w gmi-
nie Nowogard, liczące około 72 mieszkańców.

Redakcja
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 Co roku, aby celebrować Narodowe Święto Nie-
podległości, w miejscach związanych z pamięcią na-
rodową, zawsze gromadziły się tłumy w całym kraju. 
W tym roku wprowadzone przez rząd obostrzenia 
związane z pandemią, nie pozwoliły na odbycie się 
typowych, hucznych obchodów związanych z odzy-
skaniem przez nasz kraj niepodległości w 1918 r.
 Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości odby-
wające się w minioną środę 11 listopada 2020 r. wy-
glądały nieco inaczej, skromniej. Nie było licznych 
tłumów z okazji uroczystości ani procesji, ani insce-
nizacji. Odejście od tradycyjnego świętowania było 
czymś niecodziennym, lecz koniecznym.
 W Nowogardzie zebrały się trzy symboliczne 
delegacje by złożyć kwiatowe wieńce. Pierwsza 
delegacja składała się z reprezentacji władz samo-
rządowych gminy Nowogard - Zastępca Burmistrza 
Krzysztof Kolibski i Skarbnik gminy Marcin Marchew-
ka. Drugą delegację tworzyło dwóch przedstawicieli 
klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, trzecią zaś 
emerytowani wojskowi ze Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego Dziwnów. Hołd 
składano przed Pomnikiem „Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej” na Placu Wolności, przy Ratuszu. 

Symboliczny gest
ku chwale Bohaterów Narodowych

Inicjatywa władz była drobnym gestem upamiętnia-
jącym odzyskanie wolności przez Polskę.
 Miejmy nadzieje, że ta nietypowa atmosfera to-
warzysząca okolicznościom szybko ulegnie zmianie, 
gdyż w przypadku najważniejszego narodowego 
święta, codzienność nie podkreśla jego wzniosłe-
go i radosnego charakteru. W zamyśle władz nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo odgrywają jednak naj-
ważniejszą rolę, pamiętajmy o tym.

Daniela Ścibor
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 Każdego roku mieszkańcy z niecierpliwością 
czekają na ogłoszenie projektu budżetu gminy na 
kolejny rok. Każdy ma nadzieję, że inwestycje reali-
zowane w ramach budżetu będą się pokrywać z po-
trzebami przez nich zgłaszanymi.
 Rokrocznie wnioski do budżetu, gdzie mieszkań-
cy mogą zgłosić swoje pomysły na inwestycje gmin-
ne, zadania ich zdaniem niecierpiące zwłoki, sprawy 
takie jak remonty, naprawy, budowy, spływają do 
Urzędu do 30 września. Następnie, do 15 listopada, 
burmistrz przygotowuje projekt budżetu.
 W tym roku sytuacja jest trudna, jak wielokrotnie 
ostrzegał Skarbnik gminy, z roku na rok środki zabez-
pieczone w budżecie są coraz niższe, oznacza to mniej 
inwestycji, brak rozwoju i w końcu stagnację.
 Przyglądając się tematowi finansów gminy za-
uważamy bardzo prostą zależność. Z jednej strony są 

Projekt budżetu gminy Nowogard
na 2021 r.

wpływy z drugiej wydatki, bardzo podobnie jak ma 
to miejsce w budżecie domowym. Jeśli wpływy do 
budżetu domowego są, np. z tytułu wynagrodzenia 
za pracę, z tytułu prowadzenia własnej działalności, 
jeśli do budżetu domowego dokładają się wszyscy 
pracujący domownicy, można zainwestować, zrobić 
remont, kupić nowe wyposażenie, zaplanować wy-
cieczkę. Jeśli natomiast wpływy do budżetu domo-
wego są ograniczone, np. kiedy na utrzymanie domu 
łoży tylko jeden z domowników, wówczas pieniędzy 
wystarcza tylko na konsumpcję, nie ma środków na 
nowe meble, na odnowienie wnętrz, na nowy sa-
mochód, nie wystarcza środków na inwestycje.
Skąd zatem gmina bierze pieniądze?
 Najbardziej stabilnym źródłem finansowania 
gminy są podatki od mieszkańców, przedsiębiorców, 
firm działających na terenie gminy. Podatki od nie-
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ruchomości, od transportu, podatek leśny czy rolny, 
to główne źródło finansowania, im więcej podatków 
mieszkańcy wpłacą, tym więcej gmina może zainwe-
stować w rozwój. To są pieniądze mieszkańców, in-
westowane z powrotem w mieszkańców. Kołem ra-
tunkowym dla budżetu, jeśli chodzi o finansowanie 
gminnych inwestycji są środki pozyskiwane przez 
burmistrza Roberta Czaplę, ze źródeł zewnętrznych, 
ale te są blokowane przez Radę Miejską, a dokład-
niej przez radnych PiS i Nowa, którzy nie przycho-
dzą na sesje, aby te środki do budżetu przyjąć, tym 
samym blokując gminne inwestycje. Gmina ma 
również wpływy pochodzące z subwencji, dotacji 
z budżetu państwa, jednakże są to środki z przezna-
czeniem na bieżące wydatki; gmina utrzymuje min. 
szkoły, przedszkola, szpital, bibliotekę, dom kultury, 
straż pożarną, liczne organizacje pozarządowe, so-
łectwa i swoich pracowników. Poza bieżącymi wy-
datkami konsumpcyjnymi są też zadłużenia, kredy-
ty (pożyczone pieniądze w formie obligacji), które 
gmina spłaca. Doprowadzenie szpitala do obecnych 
standardów kosztowało gminę ponad 20 mln, z tego 
tytułu do spłaty od 2021r. zostanie jeszcze 12,5 mln 
plus należne odsetki.
Co z tymi podatkami?
 Gmina Nowogard ma najniższe podatki spośród 
gmin sąsiednich, od lat są one obniżane decyzjami 
Rady Miejskiej. Są to działania czysto populistyczne, 
ponieważ dla przeciętnego mieszkańca przynosi to 
oszczędności w wysokości kilku złotych w skali roku. 
Dla gminy są to milionowe braki w budżecie.
 Systematyczne demolowanie budżetu gminy po-
przez obcinanie wpływów jest od lat prowadzone 
przez radnych PiS i Nowa, co nie wydaje się mieć 

większego sensu. Skutek ich działań widać dooko-
ła, gdyż inwestycji jest coraz mniej, a Rada Miejska 
dalej pozbawia gminę pieniędzy. Przysłuchując się 
głosom rozmów w kuluarach można wnioskować, 
że jest to celowe blokowanie działań burmistrza Ro-
berta Czapli i najliczniejszego klubu w radzie Miej-
skiej SLD współpracującego z PSL, aby nie mogli oni 
zrealizować swoich obietnic wyborczych.
 W tym roku burmistrz Nowogardu zaprosił 
radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL do 
współpracy nad opracowaniem budżetu gminy na 
rok 2021. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że należałoby 
zaprosić do rozmów również kolegów z Rady Miej-
skiej zasiadających po stronie klubu Nowa, niestety 
ci z PiS od lat rozmawiać nie chcą. Zamysł był taki, 
aby podzielić się uwagami i pomysłami na temat 
przyszłorocznego budżetu, żeby wspólnie wybrać 
priorytetowe inwestycje, spotkać się ponad podzia-
łami i wypracować najlepsze rozwiązania. Jednakże 
klub Nowa odmówił współpracy w tym temacie, co 
może dziwić, biorąc pod uwagę, że radny Kania, jako 
przewodniczący klubu Nowa, wiele razy zgłaszał 
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konieczność podejmowania dyskusji na temat usta-
lania wydatków budżetowych. Klub Nowa podczas 
ostatnich wyborów wyraźnie deklarował współpra-
cę ponad podziałami, a teraz tego słowa nie dotrzy-
muje.
 Skoro propozycja nie została przyjęta, burmistrz 
wraz z radnymi SLD i PSL na posiedzeniu 9 listopa-
da ustalił jakie inwestycje zaproponują Radzie Miej-
skiej do realizacji w roku 2021, zgodnie ze swoim 
programem wyborczym, aby dać mieszkańcom to, 
o co prosili.
 Dziś ostrzeżenia skarbnika Marcina Marchewki 
stały się faktem, cykliczne obniżanie dochodów wła-
snych gminy poskutkowało tym, że mamy mniej pie-
niędzy na nowe inwestycje. Tak złej sytuacji w kwe-
stii inwestycji nie mieliśmy od 5 lat!
 Mając zaledwie 2,5 ml zł do dyspozycji, w projek-
cie budżetu znajdą się następujące inwestycje:
Budowa odwodnienia i dróg dojazdowych przy gara-
żach na ul. Zamkowej – przedostatni etap
Przebudowa ul. Warszawskiej (chodniki i parkingi)
Przebudowa chodnika przy ul. Poniatowskiego
Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z chodnikami
Budowa chodnika w miejscowości Karsk
Plac zabaw w miejscowości Wojcieszyn
Przebudowa drogi – przepust na rzece Gardomianka 
w miejscowości Boguszyce
Termomodernizacja szkoły podstawowej w miejsco-
wości Długołęka
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Długołęka
Rozbudowa oświetlenia w ul. Promenady
Budowa chodnika przy ul. Leśnej
Budowa świetlicy w miejscowości Maszkowo – 
wkład własny gminy do pozyskania środków ze-
wnętrznych Budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego

Budowa oświetlenia solarnego na odcinku od ul. 15 
lutego do ul. Ogrodowej
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Strzelewo – 
od szkoły podstawowej w kierunku cmentarza
Budowa parkingu przy przedszkolu nr 1
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Gen. Bema
Zakup samochodu służbowego dla komisariatu poli-
cji w Nowogardzie
O tym jak do proponowanych inwestycji podejdzie 
Rada Miejska poinformujemy niebawem w kolej-
nych artykułach.

Ewa Brzykcy
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Porządki w gminie Nowogard
 Od ponad dziewięciu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie 
naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych 
z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonanoporządki:

Alejki pod murami 

Ul. Zielona Parkingi miejskie ul. Kowalska sprzątanie

Plac Wolności 

Przedszkole nr 1 ul. Żeromskiego
- termomodernzacja

Skwer ul. 5go Marca 

SP Błotno - przeróbka zejścia do kotłowni
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Ul. KosciuszkiŁącznik ul. Żeromskiego i cmentarna

 W poprzednich tygodniach ko-
biety i osoby je wspierające tłum-
nie protestowały na ulicach Nowo-
gardu manifestując swój sprzeciw 
wobec decyzji Trybunału Konsty-
tucyjnego, radykalnie ogranicza-
jącego prawa kobiet zakazując im 
podejmowania decyzji w sprawie 
aborcji eugenicznej.
 Od kilku tygodni całe społeczeń-
stwo, bardzo słusznie walczy o swo-
je prawo do decydowania o swoim 
ciele, o swoim losie, o losie całych 
swoich rodzin. Takie postawy nale-
ży wspierać, należy wspierać walkę 
o poszanowanie wolności i godno-
ści. Z drugiej strony, należy potępiać 
działania ograniczające naszą wol-
ność i odbierające nam godność.
 W dniu 6 listopada burmistrz 
Robert Czapla złożył wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Marcina Nieradki o zwołanie se-
sji. Do porządku obrad zgłoszony 
został punkt“Przyjęcie stanowi-
ska przez Radę Miejską w sprawie 
poszanowania praw kobiet”.
 Jak pisze w swoim uzasadnie-
niu burmistrz “Jako przedstawiciele 

Burmistrz wnioskuje o kolejną sesję

Ul. Zamkowa, garaże - odchwaszczanie i sprzatanie SP Błotno - remont schodów

mieszkańców naszego miasta sto-
imy po stronie kobiet, ich wolności 
podmiotowości i godności. Nigdy 
nie będziemy arbitrami ludzkich 
sumień”.
 Burmistrz podkreśla, że wy-
rok TK stoi w sprzeczności z art.7 
Międzynarodowego paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, mó-
wiącym że “Nikt nie będzie pod-
dawany torturom lub okrutnemu, 
nieludzkiemu albo poniżającemu 
traktowaniu lub karaniu”.
 Nie dość, że decyzja TK odbie-
ra polskim kobietom, które nie ze 
swojej winy znajdują się w drama-
tycznej sytuacji, prawo do decy-
dowania o swoim życiu i zdrowiu, 
to wydaje tak haniebne decyzje 
w trakcie trwania pandemii! Takie 
postępowanie utrudnia społeczeń-
stwu wyrażanie niezadowolenia, 
jeśli nie chce narażać się ich na 
utratę zdrowia i życia, a przecież 
każdy ma prawo wyrażać sprzeciw, 
pandemia czy nie!
 Wspierając mieszkańców w wal- 
ce o swoje prawa, godność i wol-
ność, wzorem Rady Miasta w Szcze- 

cinie i Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego burmistrz nie chce po-
zostać obojętny na problemy spo-
łeczne, stąd wprowadzenie punktu 
do porządku obrad tak długo wy-
czekiwanej sesji.
 Jak zapewne wszyscy pamięta-
ją, już trzeci raz radni nie spotkali 
się na sesji Rady Miejskiej aby po-
chylić się nad palącymi problema-
mi Gminy Nowogard. Poza sprawa-
mi inwestycyjnymi i budżetowymi 
czekającymi od 3 tygodni w kolejce 
na uwagę radnych, pojawiają się 
sprawy społeczne.
 Czy tym razem radni PiS i Nowa, 
którzy do tej pory do obrad się 
nie kwapili, staną na wysokości 
zadania i przyłączą się do obrony 
praw naszych mieszkańców? Czy 
tym razem uda się zwołać sesję 
Rady Miejskiej? Jeśli nie sam prze-
wodniczący, to być może zastępcy 
przewodniczącego, radna Pawlak 
czy radny Bociarski, zwołają sesję, 
dając możliwość Radzie Miejskiej 
pracować, podejmować decyzje, 
wspierać mieszkańców?

Ewa Brzykcy
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 Sytuacja z sesjami nieodbywa-
jącymi się od miesięcy zakrawa 
na kpiny. Burmistrz Robert Czapla 
konsekwentnie wnioskuje o zwo-
łanie sesji, a przewodniczący Mar-
cin Nieradka już czwarty raz nie 
doprowadził obrad sesji do skutku.
 Na kolejny wniosek burmistrza 
z dnia 13 listopada br. przewod-
niczący 16 listopada zawiadomił 
Biuro Rady o zwołaniu sesji Rady 
Miejskiej na dzień 18 listopada, 
informując jednocześnie o tym, że 
sesja odbędzie się w trybie zdal-
nym z uwagi na trwająca epidemię 
koronawirusa.
 Po konsultacji z informatyka-
mi, Urząd niezwłocznie, bo jeszcze 
tego samego dnia tj. 16 listopada, 
poinformował pana Nieradkę, iż ze 
względów technicznych sesja zwo-
łana na 18 listopada może odbyć 
się jedynie w trybie stacjonarnym. 
Jeśli przewodniczący chce prze-
prowadzić sesję w trybie zdalnym, 
sugerowany najbliższy termin, kie-
dy technicznie byłoby to możliwe 
wskazano na 20 listopada. Trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, iż przy-
gotowanie sesji zdalnej wiąże się 
z zakupem nowego oprogramo-
wania, przeprowadzeniem testów, 
instruktażu użytkowania, zorgani-
zowania sprzętu komputerowego 
z kamerą, mikrofonem, głośnikiem 
i stabilnym łączem internetowym 
dla wszystkich uczestników. Nie 
wszyscy radni są biegli w systemach 
informatycznych i nie wszyscy po-
siadają wymagany sprzęt do obsłu-
gi programu komputerowego.
 W dniu 17 listopada, z powodu 
braku reakcji przewodniczącego 
na poprzednie pismo, Biuro Rady 
ponownie wysłało informację, 
mówiącą o tym że sesja zdalna 
będzie możliwa nie wcześniej niż 
20 listopada. Pismo informowało 
również, że podjęte zostały kroki 
w celu takowej sesji zorganizowa-
nia. Zwrócono się do przewod-
niczącego Nieradki o podjęcie 
działań w kierunku umożliwienia 
przeprowadzenia obrad sesji, jeśli 
18.11 to stacjonarnie, a jeśli zdal-

Sesja w trybie zdalnym się nie odbyła

nie to 20.11. Zabrakło woli współ-
pracy przewodniczącego i do 
końca zarówno radni jak i Urząd 
trzymani byli w niepewności.
 Pojawia się tutaj pytanie, czy 
przewodniczący Nieradka celo-
wo paraliżuje pracę samorządu? 
Już wcześniej, bo w październiku, 
zastępca burmistrza apelował na 
piśmie do przewodniczącego Rady 
Miejskiej o współpracę z Urzę-
dem w kwestii zwoływania sesji, 
uzgadniania terminów i miejsca 
obrad. Tym czasem przewodniczą-
cy wprowadza chaos w pracy rad-
nych i Urzędu, unika rozmów, nie 
reaguje na apel o porozumienie, 
a tylko pozoruje pracę przewodni-
czącego.
 Skoro nie wiadomo było jakie 
jest ostateczne stanowisko prze-
wodniczącego odnośnie propo-
nowanego terminu, część uczest-
ników planowanej na 9 rano 
18.11 sesji, w tym burmistrz Ro-
bert Czapla, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, skarbnik Marcin 
Marchewka, kierownicy wydzia-
łów IiR, RFKiS i GKMiOŚ oraz rad-
ny Jankowski z SLD, zebrali się na 
dużej sali obrad w Ratuszu, reszta 

radnych prawdopodobnie czekała 
przed komputerami. Spodziewano 
się, że przewodniczący pojawi się 
w ratuszu, zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią, otworzy obrady 
i przerwie je wyznaczając nowy 
termin sesji na 20 listopada. Tak 
się nie stało, gdyż przewodniczący 
wcale się nie pojawił, nie pojawił 
się nikt w jego zastępstwie aby 
sesję otworzyć, ani wice przewod-
niczący Michał Bociarski, ani wice 
przewodnicząca Jowita Pawlak. 
Sesja się nie odbyła.
 Czy w takiej sytuacji, gdy wnio-
sek z 13 listopada jest nadal aktu-
alny, przewodniczący zwoła sesję 
na piątek? Czy będzie dalej trzymał 
radnych i Urząd w niepewności? 
Czy piętrzące się sprawy miesz-
kańców zostaną w końcu poddane 
dyskusji i podjęte będą stosowne 
uchwały? Czy raczej miną kolejne 
tygodnie bez obrad, a palące spra-
wy nie zostaną rozstrzygnięte. Jed-
no jest pewne, takiej sytuacji nie 
można przeciągać w nieskończo-
ność, jest to przecież dalece niepo-
ważne podejście do całej sytuacji.

Ewa Brzykcy
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W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
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