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- Pokutuje jednak w dalszym ciągu
przekonanie „ że radny niewiele może”?
Sprawowanie mandatu radnego wiąże się
głównie z tym ,iż w swojej aktywności
musi
uwzględniać zbiór zasad i norm zapisanych w dwóch
podstawowych dokumentach którymi są: Ustawa o
samorządzie gminnym z 1990 roku i Statut Gminy
Wielgomłyny z 2008 roku z późniejszymi zmianami. W
obecnej radzie zasiadało 9-ciu nowych radnych , którzy
dotychczas nie sprawowali tego mandatu. Stąd początki
pracy Rady to w znacznym stopniu nauka tych zasad dla
nowych radnych, którzy inaczej wyobrażali sobie pracę
w samorządzie. Nadmienić tutaj należy, że Rada Gminy
a więc
„radny” jest organem uchwałodawczym,
stanowiącym prawo lokalne , natomiast organem
wykonawczym mającym znacznie większe kompetencje
jest Wójt Gminy, który tworzy i wykonuje założenia
budżetowe.

Przewodniczący Rady Gminy w czasie obrad Rady

- Po raz pierwszy w Radzie istnieje klub radnych. Jak się współpracowało z opozycją?
Przywołany klub radnych w którym zasiada sześcioro radnych nie określa siebie jako opozycja, pomimo tego ,iż
początkowo dość wyraźnie negował poczynania na komisjach stałych i posiedzeniach rady. W następnym okresie działali
bardziej konstruktywnie, choć ciągle negatywnie odnosili się chociażby w zakresie udzielania absolutorium wójtowi gminy
za kolejne lata budżetowe . Zdziwienie moje budził fakt , iż klub ten prezentował inne stanowisko w czasie głosowań na
komisjach a inne na posiedzeniach sesji.
Osobiście uważam, że w demokracji potrzebna jest opozycja, która powinna być konstruktywna, negująca co złe a
popierająca to co dobre dla całej gminnej społeczności. W przypadku tego klubu nie zawsze tak bywało, przeważał często
inny interes, niejednokrotnie personalny. W ostatnim okresie klub radnych znów zaczął negować niektóre uchwały
przedkładane przez wójta. Odnoszę wrażenie , że wiąże się to już z nową kampanią wyborczą.
Proszę w kilku zdaniach podsumować działania Rady Gminy Wielgomłyny kadencji 2010-2014?
Praca Rady tej kadencji to katalog bardzo wielu działań , w całości została dość szczegółowo opisana w
poszczególnych wielostronicowych protokołach posiedzeń rady i komisji stałych,
publikowanych
BIP-ie i
ogólnodostępnych dla każdego zainteresowanego. Ponadto każdy rok prac rady i komisji został skrótowo opisany w
corocznych sprawozdaniach. O intensywności pracy rady niech świadczy fakt, że wiele posiedzeń posiadało ponad 20
punktów porządku obrad. Z pośród nowych zadań nałożonych na gminę niewątpliwie najwięcej kontrowersji i dyskusji
budziła tzw. „ ustawa śmieciowa”, a w ostatnim okresie zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wielgomłyny oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych sołectw
i fundusz sołeckiego. O pozytywnie zaopiniowanych i ukończonych inwestycjach drogowych, oświatowych , sportowych i
innych szczegółowo zapewne zapozna Państwa w swoim podsumowaniu Wójt gminy.
Na koniec chcę jeszcze wspomnieć o uchwaleniu w obecnej kadencji niektórych dokumentów prospołecznych jak:
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020, Gminny program przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 2014-2020,Gminy program ochrony zdrowia psychicznego 2012-2016, Środowiskowy dom samopomocy , Gminny
program wspierania rodziny oraz nowy statut GOPS. Podsumowując , odbyły się wszystkie zaplanowane sesje z
wymaganym qorum. W naszych obradach uczestniczyli zaproszeni gości e w osobach Poseł na Sejm RP Krystyny Ozgi,
dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pani Marii
Kaczorowskiej, Starosty powiatu radomszczańskiego Roberta Zakrzewskiego.
- A jak układała się współpraca Rady z Wójtem gminy?
Uważam, że dobrze .Tak jak wcześniej mówiłem, Pan Wójt jest organem wykonawczym. Na posiedzeniach komisji
stałych , gdzie wypracowujemy kształt przyszłych uchwał, a następnie na posiedzeniach sesji Rady uchwalając prawo lokalne
współpracujemy większościowo z pozytywnym skutkiem. Nie jest przecież żadną tajemnicą , iż prawidłowa i sprawna praca
organu wykonawczego pociąga za sobą posiadanie matematycznej większości
w organie uchwałodawczym. Zatem
niezbędne są dobre wzajemne relacje obu podmiotów.
Wcześniej wspominałem o tzw. opozycji lub inaczej „klubie radnych” , który z natury rzeczy ma oponować. Ocenę
tych działań pozostawiam Państwu . Jako Przewodniczący Rady posiadam bardzo dobre relacje z panem Wójtem, spotykamy
się każdorazowo na moim dyżurze w środy, omawiamy aktualne problemy dotyczące samorządu. Ubolewam, że pomimo
jawności pracy Rady tak niewielu mieszkańców naszej społeczności uczestniczyło w posiedzeniach jako obserwatorzy lub
konsultanci .
- Jak według Pana wygląda na koniec kadencji stan finansowy budżetu gminy?
Przypomnę , że w roku 2012 dosięgnął całą Europę i nasz kraj kryzys gospodarczy. Kryzys ten częściowo przełożył
się także na budżet naszej gminy. Otrzymaliśmy mniejszą subwencję z budżetu krajowego, musieliśmy ograniczyć pewne
zadania inwestycyjne, tak aby zapewnić prawidłowe działanie w zakresie podstawowych zadań gminy jak oświata, pomoc
społeczna i ochrona zdrowia.
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