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List do Rady Osiedla Smukala Oplawiec Janowo
Funkcja którą pełnicie w Radzie jest funkcją społeczną. Zgodziliście się ją pełnić, ponieważ
interesujecie się sprawami naszego osiedla i dążycie do tego, aby mieszkańcom lepiej się
żyło.
Jako Rada macie możliwość i korzystacie z pieniędzy publicznych naszego miasta.
Większość z nich wykorzystujecie na festyny, imprezy społeczne, kulturalne i sportowe. W
zeszłym roku 2016 wydaliscie na ten cel ok. 10000 zl.
Myślę ze podobną kwotę przeznaczycie również w tym roku.
Jako zwyczajny mieszkaniec Smukaly nie potrafię zrozumieć dlaczego nie chcecie jednak
pomóc osobom, które chciałyby coś wnieść do życia naszego osiedla.
Dlaczego nie chcieliście np. ufundować 3 medali dzieciom, które braly udzial w turnieju
tenisa stołowego w naszej szkole zimą tego roku? Dlaczego odmówiliście skromnego pucharu
dla zwycięzcy meczu charytatywnego miedzy dziećmi a rodzicami w kwietniu? Dlaczego
gardzicie dniem dziecka obchodzonym juz po raz 3 na Bozej Roli w Smukale? Dlaczego
sprzeciwiacie sie inicjatywie mieszkańców organizujacych sprzątanie społeczne naszego
osiedla? Dlaczego nie chcecie pomóc w organizacji biegu, który mieliśmy po raz drugi we
wrzesniu? Przecież byla stosowna zgoda Prezydenta Bydgoszczy.
O wielu z tych imprez wiedzieliscie już rok wcześniej.
Odpowiedz Wasza pewnie bedzie taka, że nie musimy pomagać. Pewnie ze nie musicie, ale
tak po prostu możecie jeśli chcecie.
Przykre jest to ze inne Rady Osiedla wykazuja chęć pomocy, natomiast Wasza Rada za
każdym razem pomocy odmawia.
Rada Osiedla Leśnego ufundowala np. nagrody, zabezpieczenie medyczne i wodę na
organizowany przeze mnie turniej siatkówki czy Bieg Dzieciecy na Osiedlu Leśnym.
Przewodniczący Rady Osiedla Jary ufundowal puchar dla wspomnianego meczu
charytatywnego a Rada Osiedla Piaski przygotowala nagrody dla dzieci na Bieg przy
Sanktuarium Zawierzenia.
Każdy człowiek ma prawo do marzeń. Moim marzeniem jest by Rada Osiedla byla blisko
mieszkańców. By wspierala ludzi, którzy chcieliby coś ulepszyć, czy po prostu coś dać od
siebie dla innych.
Chcialbym np. byśmy jako mieszkancy byli poinformowani przez Radę o konsultacjach jakie
ostatnio zorganizowala Miejska Pracownia Urbanistyczna dla nas w sprawie
zagospodarowania osiedla. Takiej informacji nie było. Chcialbym też by strona internetowa
czy profil fb Rady mówił i przybliżał ludziom sprawy dotyczące osiedla, a nie nawoływał np.
do odwolania Bruskiego.
Chciałbym byśmy jako mieszkańcy wiedzieli co planujecie robić w kolejnym roku. Przecież,
gdybym wiedział że zamierzacie organizować Rajd na Orientacje w marcu nie
organizowalbym na tej samej trasie podobnego rajdu w styczniu.
Chcialbym byście upublicznili informacje na co wydajecie i na co planujecie wydać pieniądze
publiczne miasta. Dlaczego to ukrywacie? Dlaczego nie chcecie odpowiedziec na moje
zapytanie z kwietnia?
Chcialbym tylko, by po prostu bylo normalnie...
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