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Szanowni Mieszkańcy. 

Dwukrotnie już przybliżaliśmy Wam temat zamiaru przyłączenia naszej gminy do
Miasta Kościerzyna przez Burmistrza Michała Majewskiego [LINK1] [LINK2].
Przedstawiliśmy stanowisko Rady Gmina Kościerzyna oraz Wójta Gminy Kościerzyna w
tej sprawie. Pisał również o tym portal koscierski.info

Gmina mówi NIE, a burmistrz brnie dalej.

7 sierpnia Urząd Miasta potwierdził doręczenie pisma (stanowiska naszej rady i wójta)
adresowanego do  burmistrza, przewodniczącej oraz rady. Z naszej wiedzy niestety do dziś
Radni Rady Miasta nie zostali o tym poinformowani. Prwdopodbnie burmistrz był zbyt zajęty
przygotowaniem projektu uchwały na najbliższą Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 26
sierpnia. 

To już nie pomysł, to już nie plan, a zamach na gminę pod hasłem zacieśnienia współpracy z
czym sam autor nawet się nie kryje:

"Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i ma na celu zainicjowanie działań
zmierzających do zacieśnienia współpracy obu samorządów, a w rezultacie podjęcia
czynności przewidzianych w art. 4 i następnych ustawy o samorządzie gminnym,
zmierzających do połączenia obu gmin"



o czym możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Bez konsultacji z mieszkańcami, bez jakiejkolwiek rozmowy z przedstawicielami naszej
gminy, najzwyczajniej w świecie za naszymi plecami szykuje "skok" na naszą gminę, naszą
dobrze mającą się gminę.

Co Pan Burmistrz Michał Majewski ma na celu? Co się wydarzyło od czasu obchodów 25-
lecia gminy gdzie jeszcze wtedy nazywał nas "okupantem"? Kto nim manipuluje? Kto mu
podpowiada? Czy potrzebuje naszego budżetu? A może potrzebuje naszych terenów
zielonych, bo to co nam przychodzi na myśl to może spełnienie wizji poprzedniego
burmistrza czyli utworzenie uzdrowiska, co bez nas miastu się nigdy nie uda? Wcale byśmy
się nie zdziwili.

Przeszukując Internet w celu znalezienia wspomnianej wypowiedzi burmistrza, której
niestety nie znalazłem, natrafiłem na inne bardzo ciekawe wystąpienie ówczesnego
Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, a w nim życzenia dla
Gminy Kościerzyna:

Życzę mieszkańcom Gminy Kościerzyna tego, żeby czuli się zawsze u siebie w domu dobrze.
Żebyście mieli dobrych reprezentantów, w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu i też w
województwie. Życzę rówmież samorządowcom tego ażebyście Państwo zawsze mogli
stanowić o tym co dzieje się w Gminie Kościerzyna, żeby nikt Wam nie zabrał praw
wyborczych czynnych i biernych. 

Czy te życzenia się spełnią? Czy burmistrz zrobi wszytsko aby tak się nie stało? Czas pokaże
na co stać burmistrza i partię rządzącą. 

Oczywiście nadal będziemy się bacznie przyglądać tej sprawie oraz najbliższej sesji. Po sesji
poinformujemy Was jak burmistrz przedstawi uchwałę oraz jak wyglądało głosowanie.
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