
Szanowni Państwo !

Dziękujemy, za szczególne wsparcie naszych działań na rzecz lokalnego środowiska.

Obecnie naszą stronę internetową odwiedza ponad 2,5 tys. stałych użytkowników miesięcznie.

Obserwujemy postępujący wzrost zainteresowania problemami, które podejmujemy.

W miesiącu maju br. zanotowaliśmy ponad  16 tys. odsłon naszego serwisu internetowego.

Można powiedzieć, że tematy drażliwe, stanowiące przedmiot naszych interwencji, płyną w 

szczególności z treści Państwa wypowiedzi zawartych w mailach, które otrzymujemy w  ilościach 

przekraczających nasze najśmielsze oczekiwania .

Nie udaje się nam odpowiadać na wszystkie, za co przepraszamy.

Dziękujemy za  inspiracje  i  wskazywanie  tematów,  stanowiących  zagadnienia  drażliwe,  których 

publiczne wyrażanie, staje się niebezpieczne przy obecnej obsadzie personalnej ważnych stanowisk 

w Urzędzie Miasta. 

Aby przybliżyć Państwu społeczny klimat towarzyszący naszym działaniom, prezentujemy 

poniżej  jedną  z  wielu  przesłanych  do  nas  wypowiedzi  mailowch  po  opublikowaniu  wniosku, 

złożonego  do  Rady  Miasta  i  Gminy  Czerniejewo,  w  sprawie  wyjaśnienia  przypuszczeń 

bezumownego  korzystania  z  gminnej  nieruchomości  przez  radnego  wybranego  niegdyś  przez 

obywateli miasta i gminy.

Poniższa treść maila,  prezentuje Państwa stanowisko zawarte w większości przesłanych nam 

komentarzy:

„ Radny, który przywłaszczył mienie gminy powinien zwrócić dietę 
za wszystkie lata. Stowarzyszenie powinno zwrócić się do komisarza 
wyborczego w tej sprawie. Burmistrz nie ma obowiązku wiedzieć, czy 
ta konkretna działka jest własnością gminy czy radnego. Jak się o 
tym dowie to ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy o 
naruszeniu przepisów prawa przez radnego. Burmistrz reagując tak 
jak to zrobił ukrył brud. Cała odpowiedzialność radnego się 
rozmyła (budowli nie ma, ale pół miasta wiedziało, że jest i czyja 
jest), a burmistrz wziął ją na siebie. Ciekawy przypadek. Rada nie 
da sobie rady z tym problemem i się pogrąży (czy to plan 
burmistrza bijący w przewodniczącego?). Chyba, że radny zrezygnuje 
z funkcji i sprawę zabierze ze sobą. To już osobisty wybór radnego 
między etyką, moralnością, prawdą, odwagą i powagą a 
zachłannością, interesownością, obłudą i zwykłym chamstwem.”

Sprawa jest rozwojowa, Radny podjął dialog z Radą Miasta, Burmistrz zainteresował się 

nieruchomością umieszczając ją w dniu 6 marca 2014 r. na wykazie nieruchomości przeznaczonych 

do legalnej dzierżawy. Ktoś już ją ponoć wydzierżawił, lecz podobno nie jest nim radny, który 

wcześniej prawdopodobnie użytkował grunt nie ponosząc za to żadnych kosztów.

O postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować.

Stowarzyszenie Miłośników Czerniejewa 


