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PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW Z WODĄ
LIST OTWARTY
DO RADNYCH GMINY KOSAKOWO
Niniejszy list otwarty w szczególności kierowany jest do radnych z miejscowości, które
mają problemy z dostawami wody;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beaty Gloza
Józefa Melzer
Mirosława Marka
Jerzego Stankiewicza
Wiktorii Śliwińskiej
Mirosławy Piotrowskiej
Lucyny Sorn
Sylwestra Litwina

- Dębogórze
- Dębogórze
- Kosakowo
- Kosakowo
- Pierwoszyno
- Mosty
- Mosty
- Mosty

to w tych miejscowościach występują największe problemy, od całkowitego braku wody poprzez
zmniejszone ciśnienie po zakażenia bakteriami.
Wzywam Radę do wykonania zapisu pkt 5.5. pisma z dnia 25.06.2018 r. (Zał. nr 1.)
podpisanego przez Wójta gminy Kosakowo oraz 4 innych osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie
w wodę o treści „5.5. W celu zapewnienia skutecznego realizowania przedstawionych założeń
niezbędne jest zabezpieczenia stosownych środków w WPF dla Gminy Kosakowo.” Po zmianie
WPF na najbliższej sesji nadal będzie brakować 2 mln zł na zrealizowanie założeń (Zał. nr 2.).
Brakującą kwotę można zabezpieczyć na kilka sposobów.
W roku 2018 nie powinna być rozpoczęta inwestycja, która jest przygotowywana
w bezprawny sposób. Na sesji w dniu 09.08.2018 r. ma być podjęta uchwała w sprawie: pomocy
rzeczowej świadczonej przez Gminę Kosakowo na rzecz Gminy Miasta Gdynia w zakresie
realizacji projektu p.n. ” Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K.
Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu
drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą
techniczną”.
Kwota pomocy ma wynosić 2 225 313,27 zł, z uwagi na fakt, że uchwała ma być podjęta
post factum dla ukrycia bezprawnych wydatków związanych z tą inwestycją, należy w pierwszej
kolejności uporządkować aspekty prawne rozpoczynając procedurę zgodnie z prawem. Ponowna
procedura pozwoliłaby na przeanalizowanie i przyjęcie innego rozwiązania budowy skrzyżowania,

które pozwoliłoby zmniejszyć koszty tej inwestycji o 1,5 do 2 mln zł.
Należy zwrócić uwagę, że powyższa inwestycja jest realizowana bez podstawy prawnej od
2016 r, kiedy to został rozstrzygnięty przetarg na projektowanie w kwocie 92 tys. zł. Co już
wówczas było naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
Znamiennym jest fakt, iż radni
uchwalając budżet zostali wprowadzeni w błąd
zatwierdzając kwotę na budowę dróg gminnych, która jak się okazuje zawiera nieprawidłowo
wykazaną kwotę pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Gdyni, co uszczupla środki na drogi gminne.
Radni podejmując obecnie uchwałę o pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Gdynia
sprzeniewierzą się ślubowaniu jakie składali przed objęciem funkcji radnego; godnego, rzetelnego
i uczciwego sprawowania funkcji dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Mając świadomość, że radni zostali postawieni pod ścianą i mają trudny wybór pomiędzy
ochroną osób odpowiedzialnych za łamanie prawa, a interesem mieszkańców wierzymy, że rzetelni
radni nie będą mieć wątpliwości po, której stanąć stronie.
Innym sposobem natychmiastowego znalezienia brakującej kwoty 2 mln zł. Jest możliwość
przesunięcia jej z planowanych w roku 2019 wydatków na odszkodowania za tereny przejęte pod
budowę ul. Derdowskiego. Wbrew oświadczeniu Wicewójta Marcina Majka, że ta zmiana w WPF
jest niemożliwa, to jest to zmiana jak najbardziej wskazana i pilna. Kwoty, które mają być
wypłacone w formie odszkodowań mogą być odłożone do czasu kiedy będą naliczone opłaty
adiacenckie związane ze wzrostem wartości gruntów przyległych do ul. Derdowskiego. Należne
opłaty adiacenckie można pobieżnie oszacować na około 10 mln zł w tej sytuacji przyszła ich
kompensata z odszkodowaniami jest jak najbardziej wskazana.
Na koniec ponawiam apel do radnych miejscowości, w których nie wystąpiły problemy
z wodą o SOLIDARNOŚĆ z mieszkańcami, którzy mają podstawowe problemy bytowe związane
z brakami wody oraz jej skażeniem. Mam nadzieję, że radni, których wymieniłem na początku nie
będą mieć wątpliwości, po której stronie się opowiedzieć, wyborcy bacznie przyglądają się ich
działalności, a tym bardziej przed wyborami.
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Do wiadomości:
1. Brzozowska Alicja
2. Fajks Adam
3. Gloza Beata
4. Kopitzki Marcin
5. Litwin Sylwester
6. Marek Mirosław
7. Melzer Józef
8. Piotrowska Mirosława
9. Roszak Bożena
10. Sorn Lucyna
11. Stankiewicz Jerzy
12. Strzelec Antoni
13. Śliwińska Wiktoria
14. Wronowska Barbara

