Dariusz Bednorz

Radlin, 18.04.2021 r.

Rada Miasta Radlin

Zwracam się do Szanownych Radnych z wnioskiem o podjęcie zmiany w Uchwale
nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz Uchwale
nr S.0007.023.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
zasad i trybu konsultacji społecznych.
W grudniu 2020 r. Rada podjęła Uchwałą Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2021 roku,
który był poprzedzany konsultacjami społecznymi. Z powyższych konsultacji do dziś nie
został opublikowany raport.
Zapis z § 4 ust. 6 Uchwały nr S.0007.043.2015 stwierdza, że protokoły z wynikami
konsultacji społecznych powinny być publikowane na stronie internetowej urzędu. Nie
określa jednak czasu, w jakim powinien się na stronie znaleźć.
Dlatego wnioskuję do Rady o zmianę brzmienia zapisu na: Informacjęo wynikach
konsultacji umieszczasięna stronie internetowej Urzędu w zakładce "Konsultacje Społeczne”
w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji.
Również w Uchwale nr S.0007.023.2017 w § 6 ust. 3 nie został wskazany termin
publikacji. Wnioskuję do Rady o zmianę brzmienia zapisu na: Wyniki konsultacji podaje się
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radlin oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym
konsultacjami w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji.
Jest to termin, w jakim zazwyczaj na stronie urzędu są publikowane inne raporty
z konsultacji.
Pragnę również zwrócić uwagę na słowa Pana Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ekologii Marcina Króla, wprowadzające w błąd Radnych biorących udział
w posiedzeniu komisji (S. Lukoszek, P. Hetman, A. Gaca, A. Likos oraz W. Polnik), gdzie
zgodnie z Protokołem NR S.0012.3.00011.2020 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady
Miejskiej w Radlinie w dniu 21 grudnia 2020 r. „wpłynęły uwagi w konsultacjach

społecznych, wszystkie zostały uwzględnione w uchwale, uwagi zostały zrealizowane.” co jest
nieprawdą, gdyż zgłaszałem uwagi do projektu programu pismem z dnia 13.12.2020r. i nie
zostały one uwzględnione, a sama wersja poddana konsultacji nie różni się w żadnych
wyrazie (nawet w błędach interpunkcyjnych) od tej, przyjętej przez Radę Miejską.
Pragnę podkreślić, iż takie działania nie wzbudzają zaufania do władzy publicznej,
zniechęcając do działalności obywatelskiej i zaangażowania w sprawy publiczne. Warto
również zwrócić uwagę na przykry fakt, iż mieszkaniec sammusi dopraszać się po czterech
miesiącach informacji, którą Urząd jest zobowiązany opublikować przyjętą przez Radnych
uchwałą.
Informuję również, iż złożyłem skargę na działanie Pana Naczelnika do Pani
Burmistrz wraz z apelem poparcia niniejszej inicjatywy oraz przeprowadzeniem kontroli
dotyczącej innych konsultacji społecznych, w celu ustalenia czy podobna sytuacja nie miała
już miejsca.

Z wyrazami szacunku

