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Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Radni!

Otrzymaliście w materiałach na obecną sesję pismo 
Wojewody dotyczące wygaśnięcia mojego mandatu 
radnego. Przyczyną ma być złożenie z opóźnieniem 
mego oświadczenia majątkowego oraz oświadczenia 
mojej małżonki o nie prowadzeniu przez nią działal-
ności gospodarczej związanej z jednostką samorządu 
terytorialnego w Puszczykowie.

Pragnę poinformować, że złożyłem w terminie 
w/w dokumenty, natomiast odpowiedzialny wówczas 
pracownik urzędu przesłał je do Wojewody po termi-
nie wskazanym w odpowiednich, niespójnych zresztą, 

List radnego
przepisach. Z formalnego punktu widzenia zatem jest 
przestępstwo, za co kara spada na mnie, a także na 
moich wyborców oraz w pewien sposób na Państwa.

Utrata przeze mnie mandatu jest nieadekwatną 
karą w stosunku do popełnionego, że się tak wyra-
żę przestępstwa. Niestety demokracja przerodziła się 
w biurokrację.

Myślę, że o wygaśnięciu mojego mandatu decydo-
wać mogą tylko moi wyborcy oraz Państwo. Niemniej 
jednak aby zadość uczynić rygoryzmowi urzędnicze-
mu oddaje się dziś do Państwa dyspozycji wnosząc 
o zajęcie przez Radę odpowiedniego według Państwa 
stanowiska.

Marek Błajecki

Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta na rok 2007
Załącznik do uchwały nr 19/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

1. Kontrola zakończonych inwestycji miejskich 
w 2006 r. (minimum 4 posiedzenia).

2. Kontrola sprzedaży mienia komunalnego w latach 
2004-2006 (4-10 posiedzeń).

3. Kontrola wykonania budżetu za rok 2006 oraz 
przygotowanie wniosku absolutoryjnego (4-6 po-
siedzeń).

4. Kontrola wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2007 roku (4 posiedzenia).

5. Kontrola rozliczeń organizacji pozarządowych 
w związku z realizacją zadań konkursowych za 
rok 2006 (4 posiedzenia).

6.  Inne kontrole zlecane przez Radę Miasta (6 posie-
dzeń).  

7. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo – księ-
gowych Urzędu Miasta

8. Kontrola dokumentów finansowo – księgowych oraz 
innych dokumentów niosących skutki ekonomiczno 
– prawne w okresie od października do grudnia 2006 r.

Zieleń na Rynku

W dniu 12 stycznia 2007 roku w Urzędzie Miejskim 
w Puszczykowie odbyło się spotkanie autorów koncep-
cji zagospodarowania Rynku i projektów budowlanych 
z panią burmistrz oraz osobami odpowiedzialnymi 
w urzędzie za prowadzenie tej inwestycji. Tematem spo-
tkania było urządzenie zieleni – problem pominięty w fa-
zie projektowania. Drzewa rosnące od lat na tym terenie 

miały zostać wycięte, gdyż kolidowały z przebiegiem 
drogi dojazdowej. W trakcie spotkania ustalono, że 
doszło do poważnych błędów przy przygotowaniu 
dokumentacji inwestycji, ponieważ plany geodezyjne 
były nieaktualne i nie uwzględniały rosnących na tym 
terenie drzew. 
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