
XXV sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, 15 września 2016 r.

1. Radni klubu Macieja Ostrowskiego zablokowali projekty uchwał dot. nazwania rond w

Myślenicach, przygotowane przez klub radnych PiS wg. wniosków mieszkańców gminy.

Klub Radnych PiS zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w

sprawie nadania nazw czterem rondom w Myślenicach.  Projekty były odpowiedzią na wnioski  i  prośby

mieszkańców,  bezskutecznie  zwracających  się  w  tej  sprawie  do  Rady  Miasta.  Zgodnie  z  intencją

mieszkańców ronda miałyby zostać nazwane imieniem  Świętego Jana Pawła II,  Żołnierzy Niezłomnych,

Aspiranta  Andrzeja  Burzawy  oraz  Księdza  Jana  Kruczka.  Niestety,  radni  klubu  Macieja  Ostrowskiego

odrzucili w głosowaniu Nasz wniosek. W konsekwencji nie odbyła się w tej sprawie jakakolwiek dyskusja.

Wieloletnie prośby mieszkańców poparte setkami zebranych podpisów, wylądowały „w koszu” za sprawą

radnych klubu M. Ostrowskiego. To kolejny przykład lekceważenia inicjatywy mieszkańców i paraliżowania

za wszelką cenę działań klubu radnych PiS, przez ekipę rządzącą ! 

2. Protest mieszkańców przeciwko budowie masztu sieci telefonii komórkowej.

Następnie udzielono głosu mieszkańcom, protestującym w sali  obrad przeciw zgodzie Burmistrza na

budowę  11  metrowego  masztu  z  nadajnikami  sieci  telefonii  komórkowej  emitującymi  szkodliwe

promieniowanie  elektromagnetyczne,  na  jednym  z  domów  jednorodzinnych  na  ulicy  Sikorskiego  w

Myślenicach.  Po prawie dwóch latach walki  mieszkańców z Burmistrzem, obiecał  on wycofanie swojej

zgody na tą inwestycję. 

3. Regulamin nadawania nazw obiektom publicznym do poprawy.

Szumnie  zapowiadany  przez  Burmistrza  i  jego  klub  radnych  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad

stosowanych  przy  nadawaniu  nazw  obiektom  publicznym  w  gminie  Myślenice  okazał  się  „bublem

prawnym”. W imieniu klubu radnych PiS przedstawiłem Nasze stanowisko w tej sprawie. Nie pozostawiając

„suchej nitki” na przedłożonym dokumencie, wskazywałem na niespójne i niejasne zapisy, które miejscami

mogły  być  nawet  niezgodne  z  prawem.  W swoim  wystąpieniu  wskazywałem  ponadto,  że  przedłożony

regulamin  bardzo  mocno  ogranicza  inicjatywę  mieszkańców  i  kompetencje  Rady  Miejskiej.  Np.

powoływana przez Burmistrza Komisja już na wstępnym etapie procedowania mogłaby odrzucać wnioski

mieszkańców  według  własnego  uznania  bez  zgody  i  wiedzy  radnych.  Dlatego  klub  radnych  PiS  był

zdecydowanie przeciwny zaproponowanym przez Burmistrza zapisom. Ostatecznie po przedstawieniu opinii

radnych klubu PiS w tej sprawie, radni klubu M. Ostrowskiego, wycofali projekt uchwały do dalszych prac. 

Link  do  mojego  wystąpienia  w  tej  sprawie  https://web.facebook.com/profile.php?

id=100009284823484 

4. Apel radnych klubu PiS o pozostawienie w Myślenicach nowej karetki przekazanej

przez Wojewodę Małopolski.

Radni  klubu  PiS  zwrócili  się  z  prośbą  do  Dyrektora  szpitala  aby  nowa  karetka  wyposażona  w

najnowocześniejszy sprzęt, która dzięki wsparciu Posła Jarosława Szlachetki trafiła niedawno do Naszego

szpitala, pozostała w Myślenicach i służyła mieszkańcom Naszej gminy.

5. Radni  PiS  zawnioskowali  o  publikacje  protokołów  i  video-relacje  z  obrad  Rady

Miejskiej na stronie internetowej gminy. 

Klub Radnych PiS (M. Fita, R. Pitala, P. Sikora, M. Suder, W. Szczotkowski, S. Topa).
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