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Temat Re: plakaty

Od Sołtys <soltys@solectwolubiana.pl>

Do

Grzegorz Świtała <g.switala@koscierzyna.pl>, Rada
<rada@gmina.koscierzyna.pl>, Kwidzinski
<pkwidzinski72@wp.pl>, Wójt
<g.piechowski@koscierzyna.pl>

Kopia Wójt <g.piechowski@koscierzyna.pl>

Data 2014-07-08 15:34

Panie Wicewójcie.

Pytanie, co oznacza plakat z napisem "stop układom" powieszony w sołectwie Łubiana na tablicy
ogłoszeniowej będącej własnością Gminy Kościerzyna proszę skierować do jego autora. Na pytanie kto
powiesił przedmiotowy plakat również nie odpowiem - proszę z tym pytaniem zwrócić się do autora
plakatu, bądź do osoby, która to uczyniła. Jeśli chodzi o usunięcie plakatu to proszę podać powód, dla
którego mam to uczynić oraz wskazać o której tablicy ogłoszeń Pan pisze, gdyż na terenie sołectwa
Łubiana jest aż 5 tablic. Zastanawia mnie fakt, że Pan jako przedstawiciel Urzędu Gminy Kościerzyna
będącej właścicielem tablicy ogłoszeń, nie zerwał plakatu? 

Co Pan rozumie pod pojęciem informacje "tego typu"? Nie mogę Panu tego zagwarantować, że tego
typu, ani żadne inne informacje nie znajdą się w przyszłości na tablicy ogłoszeń, której lokalizacji Pan
nie podał, a jak wspomniałem jest ich aż 5. 

Rozumiem, że każdy, kto ma zamiar wywiesić plakat na tablicy ogłoszeń musi uzyskać pisemną aprobatę
co najmniej Wicewójta Gminy Kościerzyna Pana Grzegorza Świtały. 

Dodam jeszcze, że informacja, którą Pan do mnie, jako przedstawiciela lokalnej społeczności kieruje nie
powinna nigdy powstać. Czy Wicewójt Gminy Kościerzyna Pan Grzegorz Świtała jest kompetentny do
ukierunkowywania poglądów mieszkańców.

Zgodnie ze Statutem Sołeckim do obowiązków sołtys należy między innymi wykonywanie zadań
zleconych przez Wójta a nie Wicewójta jak i dbanie o estetykę tablicy ogłoszeń - co czynię.

Zastanawia mnie Pańska bezczelność wobec mojej osoby i zmuszanie do natychmiastowych działań na
Pańskie życzenie. Pragnę zaznaczyć, że pełnię funkcję SPOŁECZNIE i pozwoli Pan ale to ja będę
decydował co i kiedy będę robił a nie Pan. Ja nie jestem Pańskim pracownikiem, a Pan nie jest moim
przełożonym. Może Pan zapomniał, że wygrałem wybory sołeckie w 2013 roku, w których był Pan
przewodniczącym komisji wyborczej.

Na przyszłość proszę się 3 razy zastanowić, zanim Pan się do mnie zwróci z czymkolwiek.

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Kościerzyna - Grzegorz Piechowski

Rada Gminy Kościerzyna 

Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna - Zygmunt Szulist

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościerzyna - Jerzy Śliwicki

Radny Gminy Kościerzyna - Piotr Kwidziński

Mieszkańcy Sołectwa Łubiana

 

---
Łącząc wyrazy szacunku
Marcin Żurek
Sołtys Sołectwa Łubiana

793-214-939
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W dniu 2014-07-08 14:18, Grzegorz Świtała napisał(a):

Panie Sołtysie,

 

proszę o pisemne wyjaśnienie, co oznacza plakat z napisem „stop układom” powieszony w Sołectwie
Łubiana na tablicy ogłoszeniowej będącej własnością Gminy Kościerzyna. Ponadto proszę o pisemną
informację, kto powiesił ten plakat na tablicy. Jednocześnie zobowiązuję Pana, jako osobę zarządzającą
w imieniu Gminy Kościerzyna tablicą ogłoszeń, do niezwłocznego usunięcia z niej plakatu oraz
zapewnienia, by w przyszłości tego typu informacje nie znajdowały się na tablicy ogłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Świtała
Zastępca Wójta Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: + 48 58 686-59-80
Fax: +48 58 686-59-83
Kom. +48 601 774 955
E-mail: g.switala@koscierzyna.pl
www.koscierzyna.pl
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