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Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej
w Czersku

Pan
Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska
za pośrednictwem:
Krzysztofa Przytarskiego
Przewodniczącego Rady
W związku z Pańskimi pouczeniami stosowanymi wobec niektórych radnych, co do treści składanych w imieniu
Mieszkańców interpelacji, wnioskuję o pilne zorganizowanie przez Pana szkolenia dla radnych z wszystkich
klubów. Jako temat szkolenia proponuję: „Prawidłowość sporządzania i składania do Pana burmistrza Czerska
Przemysława Bieska –Talewskiego interpelacji, wniosków, zapytań oraz petycji”.
Aby nie narażać budżetu gminy na niepotrzebne koszty, proponuję jako prelegentów następujące osoby: Pana
sekretarza gminy Zabrockiego oraz Pana mecenasa Rzepczyńskiego. Myślę, że wykładowców mogliby wesprzeć
jedni z najaktywniejszych radnych poprzedniej kadencji tj. obecna z-pca burmistrza Pani Ropińska, obecny
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Przytarski oraz jego z-pca Pan Kosobucki. Jako radny oczekuję od
wymienionych osób merytorycznego i gruntownego przygotowania z tematyki szkolenia. Wnioskuję aby szkolenie
odbyło się w formie wykładu oraz ćwiczeń. Jako radny będę oczekiwał od kadry szkolącej dobrych praktyk i różnych
kazusów.
Wyrażając zaniepokojenie jakością przygotowywanych przez Pana projektów niektórych uchwał kierowanych pod
obrady Rady Miejskiej (w związku z ich unieważnianiem w części lub całości) wnioskuję również o zorganizowanie
szkolenia dla radnych z tzw. technik prawodawczych. W tym przypadku proszę jednak o wsparcie się wykładowcami
z zewnątrz np. z RIO, SKO lub ze służb nadzoru wojewody.
Maja interpelacja została wywołana Pańskim stosunkiem do prawa, a mianowicie do coraz częstszego
interpretowania go w sposób niekorzystny dla Mieszkańców. To bardzo przykre, że burmistrz Czerska stosuje tego
typu praktyki. Jest to zjawisko niepokojące i bardzo niebezpieczne. Proszę jeszcze raz przypomnieć sobie dyskusję
na temat wotum zaufania dla Pana. Padły tam mocne słowa z mojej strony w kierunku do Pana. Jednak nic się nie
zmieniło i nadal je podtrzymuję.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Czy podziela Pan moje zdanie, że przeprowadzenie szkolenia dla radnych pomogłoby im prawidłowo
konstruować interpelacje kierowane do Pana?
Czy uważa Pan, że radny/a winien sam poszukać odpowiednich szkoleń?
Czy w Pańskiej opinii radny/a winien znać różnice pomiędzy wnioskiem, zapytaniem, interpelacją i
petycją?
Czy osoby wskazane przeze mnie jako kadra niezbędna do przeszkolenia radnych ma wystarczającą
wiedzę do przeprowadzenia szkolenia na temat prawidłowości sporządzania interpelacji, wniosków,
zapytań i petycji?
Dlaczego dotychczas nie przeprowadził Pan specjalistycznego szkolenia dla radnych widząc tyle „błędów”,
które zmuszają Pana do stosowania do końca roku tzw. „okresu przejściowego”.
Czy dla utrwalenia wiedzy podczas szkolenia, które mam nadzieję Pan zorganizuje zgodzi się Pan do
nagrywania jego treści w formie elektronicznej?
Z poważaniem,
Radny Rady Miejskiej w Czersku
Daniel Szpręga

