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Sesja nadzwyczajna. Przedstawiciele PO, WdJ i SdJ nie dopuścili do głosu
mieszkańców!
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Za nami sesja nadzwyczajna, związana z finansowaniem oświaty. We wtorek radni Po, WdJ i SdJ
wstrzymali uchwałę, która miała zagwarantować wypłaty dla pracowników oświaty na listopad. W środę
zaprezentowali swoje propozycje "oszczędności". Wskazali miejsca, gdzie można znaleźć pieniądze na
wypłaty. I tak, zamiast skorzystać z wolnych środków, jak proponował prezydent, przedstawiciele PO,
WdJ i SdJ wskazywali różne miejsca, by - jak informuje prezydent na Facebooku - pieniędzy szukać np. z
inwestycji (na które są już podpisane umowy), czy z gospodarki komunalnej (wywóz odpadów).
Sesję można oglądać na żywo pod adresem:http://fms.hdsystem.pl/index.php?streamName=jaworzno#
Radne Ewa Zuber (JMM) i Renata Gacek (PiS) wnioskowały, aby w porządku obrad znalazł się punkt
dający możliwość zabrania głosu mieszkańcom. Taki punkt zazwyczaj w porządku obrad się znajdywał.
Tym razem go zabrakło. Można się tylko domyślać dlaczego... Jednak aby taki wniosek mógł być
głosowany, musieli się na niego zgodzić radni, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jak się
okazało przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Wspólnie dla Jaworzna i Skutecznie dla Jaworzna się nie
zgodzili. Czyżby nie interesowało ich to, co mieli do powiedzenia licznie zgromadzeni na sali nauczyciele?
A może najnormalniej w świecie bali się tego, co mogli usłyszeć? Niektórzy z nich wstrzymywali się od
komentarza w tej sprawie, inni podkreślali, że to z "czysto merytorycznych powodów", a jeszcze inni, że
jest już późno i trzeba jak najszybciej przegłosować te uchwały. Dodatkowo Wacław Chudzikiewcz (WdJ)
zgłosił wniosek, aby radni nie mogli dyskutować nad zaproponowanymi projektami. Mimo wątpliwości
wielu obecnych na sali przewodniczący Rady Miejskiej - Paweł Bańkowski (PO) zdecydował się
przeprowadzić głosowanie. Głosy radnych PO-WdJ-SdJ zamknęły tym samym usta nie tylko
mieszkańcom, ale i radnym. Dyskusji, decyzją większości rady, nie było. Czy radni znaleźli oszczędności?
Propozycję Komisji Budżetowej zaprezentował Paweł Kaczmarczyk (WdJ). Radni chcą wziąć na wypłaty
pieniądze głównie z ... MPWiK, czyli tak jak pierwotnie proponował prezydent. Ale nie w całości. Chcą
wziąć też pieniądze przeznaczone na miejskie inwestycje, plany zagospodarowania przestrzennego,
promocję, a nawet... 1099 złotych przeznaczonych na cmentarze... - Ohydna polityka z ekranu telewizora
nie gościła w naszym mieście. Teraz zaczęła gościć - podkreślał Paweł Silbert, który zauważał, że
propozycja radnych PO-WdJ-SdJ to żadne oszczędności, skoro są "wyrywane" z miejsc, projektów,
wydziałów, gdzie też są potrzebne. Prezydent Silbert zaproponował odrzucenie zmian zaproponowanych
przez radnych i zobowiązał się, że jeśli tak się stanie, to poprosi o przerwę i przygotuje lepsze od nich
rozwiązania i poszuka pieniędzy jeszcze gdzie indziej. Radni z tej propozycji nie skorzystali - w
głosowaniu większość przyjęła przedłożony projekt. Problem pieniędzy dla nauczycieli został rozwiązany.
Na miesiąc... Czytaj o sprawie również w innych mediach:TVS: Jaworzno: nauczyciele wywalczyli
wypłaty. Kosztem wigilii dla ubogich. Tak zadecydowali radni
Wiadomości24.pl: Jaworzno: polityczne zamieszanie o nauczycielskie pensje
Wiadomości24.pl: Radni PO i lewicy zagłosowali. Efekt? Nauczyciele bez pensji Jaworzno.naszemiasto.pl:
RM Jaworzno. Nauczyciele nie dostaną pensji?Mojejaworzno.pl: Troska o dobro mieszkańców, czy
bezlitosna polityka? Jaworznicccy nauczyciele nie otrzymają pensji? Jaworzno.pl: Decyzja PO i lewicy:
nauczyciele bez pensji Kto według Ciebie ponosi winę za zamieszanie wokół wypłat dla
nauczycieli?
Weź udział w sondzie po lewej stronie!
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