
Wniosek

Na ręce  Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Gołdapi  jako sołtys  Sołectwa Galwiecie  i
obywatel  Gminy Gołdap z  składam wniosek o odwołanie  z  funkcji  przewodniczącego Komisji
Spraw Obywatelskich i Społecznych radnego Józefa Wawrzyna.

Zmusza  mnie  do  tego  sytuacja  jaka  miała  miejsce  podczas  posiedzenia  Komisji  Spraw
Obywatelskich i  Społecznych (i  Komisji  Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi),  które
miało  miejsce  17  sierpnia.  Wśród  licznych  tematów  omawiany  miał  być  projekt  regulaminu
Budżetu Obywatelskiego. Chciałem zaproponować kilka zapisów (jako uczestnik akcji Masz Głos
Masz Wybór prowadzonej przez Fundację Batorego posiadam wiedzę w tym temacie i mam stały
kontakt  z  najlepszymi  specjalistami  tego  zagadnienia).  Przewodniczący  komisji  radny  Józef
Wawrzyn nie chciał udzielić mi głosu, jednak po wstawiennictwie kilku radnych uległ i udzielił mi
głosu, by bo chwili go odebrać stwierdzając, że swoje uwagi mogę zgłosić w wolnych wnioskach a
on  nie  będzie  wysłuchiwał  naukowych  wywodów.  Projekt  regulaminu  przegłosowano  bez
poprawek. Kolejny punkt posiedzenia - Plan Odnowy miejscowości Kośmidry - przewodniczący
Józef Wawrzyn  ignoruje podnoszoną przeze mnie rękę i nie udziela mi głosu. Wolne wnioski -
znów  kompletna  ignorancja i  nagle  a  koniec,  gdy  wszyscy  już  się  zbierają  dostaję  zgodę  na
wypowiedź, z uwagą abym mówił krótko, bo Pan przewodniczący siedzi tu już 4 godziny- tylko co
mam powiedzieć post factum?

Uzasadnienie:

Swoim postępowaniem radny Józef Wawrzyn złamał:
art. 23.a pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym
§ 8 pkt.1.5)e) Statutu Gminy Gołdap
§ 13 pkt.4.1).2).3).4) Statutu Gminy Gołdap
§ 28 pkt.2 Regulaminu Rady Miejskiej w Gołdapi
§ 48 Regulaminu Rady Miejskiej w Gołdapi

Gdzie  jak  nie  na  komisjach  może  się  wypowiedzieć  sołtys,  czy  obywatel?  Jeśli  nie  są
Państwu  bliskie  standardy  demokracji  Białoruskiej  czy  Koreańskiej  Republiki  Ludowo
Demokratycznej wierzę, że znajdzie się wśród Państwa radny, który zgłosi wniosek o odwołanie
radnego  Józefa  Wawrzyna  z  funkcji  przewodniczącego  Komisji  Spraw  Obywatelskich  i
Społecznych. Na pewno są wśród Państwa osoby, które rozumieją znaczenie słowa „obywatelski” i
są  w  stanie  godnie  piastować  funkcję  przewodniczącego  Komisji  Spraw  Obywatelskich  i
Społecznych. Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków,
potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa
oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Kordjak
Sołtys Sołectwa Galwiecie
Obywatel



art. 23.a pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

§ 8 pkt.1.5)e) Statutu Gminy Gołdap
5) Komisję Spraw Obywatelskich i Społecznych – działającą w zakresie spraw dotyczą:
e)współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta,

§ 13 pkt.4.1).2).3).4) Statutu Gminy Gołdap
4.Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkań
cami Gminy poprzez:
1)informowanie mieszkańców o bieżącym stanie Gminy,
2)konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3)propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
4)informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie i jej organach.

§ 28 pkt.2 Regulaminu Rady Miejskiej w Gołdapi
Na posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jednostek pomocniczych zaprasza 
się przedstawicieli rad sołectw i osiedli w celu wysłuchania ich opinii i wniosków. Osoby te 
uczestniczą w posiedzeniu bez prawa głosu.

§ 48 Regulaminu Rady Miejskiej w Gołdapi
1. W posiedzeniach komisji Rady mogą uczestniczyć, oprócz członków, inne osoby, bez prawa do 
głosowania.
2.Przewodniczący komisji Rady może zaprosić na posiedzenie również
osoby, których obecność może być uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.


