Gmina nie może działać wbrew prawu
Jakiekolwiek działanie Urzędu Gminy na nie swoim terenie, i obojętnie czy na
PKP, czy prywatnym gruncie byłoby złamaniem prawa i jest niedopuszczalne.
Co do wątpliwości Pani Anny Nowak, nie jestem fachowcem od BHP, ale widziałem ostatnio
Specjalistę BHP z pracownikiem M-GOK-u w ogródku jordanowskim w Mileszewach, więc na
pewno taki dozór jest sprawowany w tych ogródkach. Pisząc wniosek o dofinansowanie naszego
ogródka w Mileszewach do Urzędu Marszałkowskiego, byłem zdziwiony kiedy okazało się, że taki
ogródek kosztuje prawie 30 tys. zł. Pracownicy naszej spółdzielni zadeklarowali, że wykonają taki
sam za ok. 5-6 tys. zł. Okazało się, że wysokie koszty są związane z koniecznością uzyskania
licencji na produkcję bezpiecznych urządzeń do placów zabaw, i każde takie urządzenie, bujaczka,
płotek czy domek musi spełniać wszystkie wymagania BHP oraz posiadać niezbędne ATESTY! Te
ogródki jordanowskie, które ja znam są tak właśnie zbudowane i posiadają niezbędne atesty.
Inna sprawa to utrzymanie sprawności technicznej, dbałości o wyposażenie przez samych
mieszkańców, przestrzegania regulaminów tych ogródków, itd. Zaniedbania zapewne są w tej
dziedzinie, bo nie ma możliwości monitorowania tych obiektów całą dobę, ale wiele w tej
dziedzinie możemy zrobić sami, jako mieszkańcy, użytkownicy. Ktoś musi zgłosić zauważone
uszkodzenia opiekunom ogródka jordanowskiego lub stosownej władzy. Trzeba również reagować
na zachowania chuligańskie w tych obiektach.
Co do postu przekazanego przez Moderatora od Pani Gosi o zadłużeniu naszej gminy problem
był dosyć szczegółowo wyjaśniony na forum w dniu 01.03.2013r. Nie piszę o liczbach
bezwzględnych gdyż nie ma to najmniejszego sensu. 20 mln długu dla małej gminy rolniczej
spowodowałoby jej bankructwo, a są to zwykłe środki inwestycyjne dla miasta Torunia, np. przy
budowie mostu! Dlatego zadłużenie gminy analizuje się zawsze w proporcji do dochodów budżetu
gminy w danym roku i do uzyskanych środków własnych przez gminę w roku budżetowym. A w
naszej gminie to zadłużenie oscyluje od ponad 10 lat na poziomie 38-41% dochodów budżetowych
przy średniej dla kraju przekraczającej 55%, co w porównaniu do innych gmin o podobnej
wielkości do naszej, stawia nas w korzystnym świetle i pozostawia nam sporą i bezpieczna rezerwę
– ok. 25% dochodów budżetowych gminy w danym roku.
Cieszy mnie niezmiernie fakt coraz większej świadomości inwestycyjnej na naszym forum, kiedy
„mieszkaniec” stawia problem braku toalet na dworcu PKP i w kolejnym poście sam sobie na ten
problem odpowiada. Tak właśnie jest! Jakiekolwiek działanie Urzędu Gminy na nie swoim terenie, i
obojętnie czy na PKP, czy Pana prywatnym gruncie byłoby złamaniem prawa i jest
niedopuszczalne. Znam co najmniej 3 wystąpienia gminy Jabłonowo Pom. do PKP w sprawie
parkingów czy toalet na gruncie PKP w Jabłonowie Pom. Niestety, żadne wystąpienie nie
zakończyło się pozytywnym załatwieniem sprawy dla naszych mieszkańców.
Gmina natomiast nie może działać wbrew prawu, bo to dopiero byłby skandal!
Zenon Śmigowski, 9 maja 2013r.
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