
Magnuszew, 04 maja 2020 r.

             Szanowna redakcjo, w związku z artykułem, który ukazał się w poprzednich dniach
na portalach społecznościowych jednej  ze stron powiatu kozienickiego o odwołaniu Rady
Gminy  Magnuszew,  jako  część  radnych  nie  zgadzamy  się  z  tym,  gdyż  zostały  tam
przedstawione  argumenty  tylko  jednej  ze  stron  czyli  inicjatora  referendum.  Czy  w  tak
poważnej  sytuacji  jako  radni  nie  powinniśmy  mieć  prawa  przedstawienia  swoich
argumentów, czy tak można postępować w demokratycznym kraju ??? ,
            Jako Rada Gminy nie otrzymaliśmy informacji zarówno o złożonym wniosku jak
i zarzutach w nim zawartych, dlatego w żaden sposób nie byliśmy w stanie odnieść się do
stawianych nam zarzutów.  

            Gdzie Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wprost wskazuje
cyt…” Inicjator  referendum,  na  swój  koszt,  podaje  do  wiadomości  mieszkańców  danej
jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie
do  wiadomości  w  gminie  następuje  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  danej  gminie,  a  w
powiecie  i  w województwie  – poprzez  ogłoszenie  w prasie  codziennej  ogólnodostępnej  w
danej jednostce samorządu terytorialnego. 

2. Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie lub pytania referendum
albo warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli wniosek dotyczy referendum w sprawie
samoopodatkowania – cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.

 3. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego zawiera uzasadnienie odwołania….

Do dnia dzisiejszego ogłoszenie takie nie ukazało się w żaden zwyczajowo przyjęty sposób.

        Ustawa ta również wskazuje, iż cyt…” Art. 14. 1. Gdzie  w punkcie 3. tj.  Podpisy
popierające  wniosek  w  sprawie  przeprowadzenia  referendum  z  inicjatywy  mieszkańców
można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków
zmierzających do wymuszenia podpisów. 

Nasuwa się proste pytanie, czy  zbieranie podpisów np. w zakładzie pracy od pracowników,
czy przez sołtysa podczas zbierania podatku, który równocześnie jest pracownikiem gminy,
spełnia  te  wymogi?  Gdzie  jednocześnie  miało  to  miejsce  w  czasie  gdy  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemiologiczny ?

         Inicjatorem referendum jest Pan Stanisław Dawidowski, który mówi: – cyt…”Głównym
powodem, dla którego złożyliśmy ten wniosek był brak współpracy między radą, a wójtem.
Objawiał  się  on  między  innymi  odrzucaniem  propozycji  składanych  przez  wójta.  To  się
łączyło ze zwrotem środków o łącznej sumie stu tysięcy złotych,  bo projekt  radzie się nie
podobał, uważając, że ma swój własny inny…- Taka sytuacja trwa już od początku kadencji.
Sądziliśmy, że radni dojdą do porozumienia i w końcu zaczną współpracować ze sobą na
rzecz gminy….

Nasuwa się kolejne pytanie skąd pan Dawidowski miał wiedzę na temat pracy rady gminy,
jeśli nigdy nie brał udziału zarówno w sesjach jak i  posiedzeniach komisji rady gminy? Czy



można  zaufać  człowiekowi,  który  sam  został  pozbawiony  mandatu  radnego  w  wyniku
kłamstwa lustracyjnego?

Pragniemy poinformować, iż w radzie gminy Magnuszew nie ma trudnej sytuacji. Jako radni,
bardzo dużo pracujemy, współpracujemy ze sobą, a w sytuacjach różnicy zdań zawsze bardzo
dużo  ze  sobą  rozmawiamy,  przedstawiamy  swoje  argumenty  i  zawsze   dochodzimy  do
konsensusu.
Kiedy  jest  potrzeba  przesunięcia  środków  budżetowych  zawsze  jesteśmy  do  dyspozycji
zarówno wójta jak i skarbnik gminy. Rozbieżność dotyczy m.in. decyzji o budowie stadionu,
na którą wójt otrzymał dofinansowanie około 95.000 zł, a koszt całej inwestycji to przeszło
1  milion  zł.  Według  nas  jest  bardzo   dużo  inwestycji  priorytetowych  i  niezbędnych  dla
mieszkańców  np.  wodociągi,  kanalizacja,  drogi,  oświetlenie,  modernizacje  oczyszczalni,
stacji uzdatniania wody, i dlatego ta inwestycja jest jedną z tych, na którą jako gmina nie
możemy  sobie  pozwolić,  dodatkowo,  że  byłaby  ona  wykonana  na  gruncie  nie  będącym
własnością  naszej gminy.

Nie uważamy również, iż nie przyjęcie uchwały takiej jak podwyżka stawek podatkowych ,
które na dzień dzisiejszy są  i tak jednymi z najwyższych w powiecie, gdzie jednocześnie wójt
umarza podatki na kwotę ponad 170 000,00 zł w 2018 r., i to według inicjatora referendum
jest oznaką „bojkotu pracy wójta”. ???

Pan  wójt  nie  chce  przyjąć  do  wiadomości,  że  decyzje  o  rozwoju  gminy  powinny  być
podejmowane  wspólnie  z  radnymi.  Niejednokrotnie  zdążało  się,  iż  podczas  dyskusji  na
komisjach rady wójt był odmiennego zdania, wtedy nie starał się przekonać radnych swoimi
argumentami tylko obrażał się, trzaskał drzwiami i wychodził, czy to jest zachowanie, które
może  doprowadzić  do  rozwiązania  takiego  czy  innego  problemu  ???
Na  radnych  organizuje  się  nagonki,  jesteśmy  zastraszani,  szykanowani,  szantażowani.
Naruszanie naszych dóbr osobistych to w zasadzie codzienność w naszej gminie. Jedyne co
chcemy to, byśmy wszyscy kierowali naszą gminą zgodnie z prawem i dla dobra wszystkich
mieszkańców.

W naszej sytuacji bardzo trafy okazuje się cytat:

„Przyzwyczajenie powoduje, że bezprawie uważa się za prawo, a fałsz za
prawdę” (G.Ch.Lichtenberg) 

              Według nas przeciwstawienie się takiej sytuacji ze strony obecnej rady gminy za
skutkowało ową inicjatywą referendalną.

W czyich interesach przeszkadza obecna Rada Gminy ?
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