Cztery kroki do prawdy.

Cztery kroki do prawdy. Krok 4
Ich tytuł: „Przypisali sobie zasługi za inwestycje, których dokonała i dokona Grupa Kęty”
kolejny artykuł bez autora.
Króciutko na temat insynuacji zawartych w tym tekście.

Znaleźć tam można zwrot: „Panie drugi wiceburmistrzu Śliwo (dobrze że dużą literą:-)) TO
WASZ OBOWIĄZEK Z RACJI PEŁNIONYCH PRZEZ WAS OD CZTERECH LAT FUNKCJI i do
tego 3x wykrzyknik”
To stwierdzenie, a wręcz hasło jest komentarzem do artykułu z Faktów Kęty nr 8, w którym
opisałem skomplikowany proces „prostowania” spraw formalnych przed zakupem przez Grupę
Kęty działek od właścicieli prywatnych. Co ciekawe, ja się z tym hasłem zgadzam w 100%, ale
mam też swój slogan:
BURMISTRZOWIE W LATACH 2011-2014 NIE DOPEŁNILI SWOICH OBOWIĄZKÓW, DUŻY
ZAKŁAD WYBUDOWAŁ SIĘ W OŚWIĘCIMIU I TERAZ TO MY MUSIMY NADROBIĆ TE
STRACONE LATA!!!
Zastanawia jeszcze jedno: Czy my nie mamy prawa cieszyć się, że w okresie tej kadencji
Grupa Kęty ponownie zaczęła inwestować znaczne środki w Kętach?
Kolejna myśl: powiem tak, Panie Jarosławie Jurzak i Panie Marku Błasiaku to Wasza zasługa,
że te tereny zostały kupione przez Grupę Kęty. Tak wasza! Bo gdyby nie Wy i poprzedni
burmistrz, to ja nigdy nie zainteresowałbym się samorządem i nie podjął się misji
zaproponowanej mi przez burmistrza Klęczara. Jestem Wam za to wdzięczny, bo praca na
rzecz mieszkańców Gminy Kęty to sama przyjemność.
Teraz krótko o pozostałych „mądrościach” zawartych w materiale KW PiS.
Żeby nie zanudzić, nie będę się już odnosił do wszystkich artykułów bo szkoda i mojego i
Państwa czasu.
Do rzeczy… Straszenie mieszkańców tym, że nie będzie już transportu publicznego między
gminami Kęty i Andrychów, gdy ta gmina wyjdzie ze spółki świadczy dobitnie o autorze. Po
prostu nie ma pojęcia o czym pisze! Czy Osiek jest w spółce? Nie, a MZK z powodzeniem tam
jeździ! Wyjście Andrychowa ze spółki ma na celu ustabilizowanie jej sytuacji, a nie odwrotnie!!!
I jeszcze jedna kwestia – nie chcę się czepiać, ale artykuł został napisany dość niechlujnie i nie
ma generalnie zakończenia. Więc nie będę się już nad nim pastwił...
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Mieszkanie +. Program bardzo mocno promowany przez obecny rząd okazuje się wielkim
niewypałem. Niektóre gminy podpisały listy intencyjne, i co? Nic. W skali kraju tylko kilka
inwestycji. Program bardzo niedopracowany, a zapisy ustawowe znacznie ograniczają prawa
lokatorów oraz ustalają znacznie wyższe stawki czynszu niż wcześniej wskazywano w
przekazach medialnych. Więc pochopne wejście w taki program może przysporzyć gminie
więcej kłopotów niż pożytku. Tak na marginesie, na zdjęciu pokazujecie Państwo prywatną
działkę, a nie gminną więc sugerowanie w opisie „Łąka zamiast mieszkań komunalnych”
jest nadużyciem.
Mam jeszcze nadzieję, że Pan Błasiak przypomni sobie także, jak w poprzedniej kadencji
głosował w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych z potężną bonifikatą. Przypominam,
mieszkania komunalne to majątek gminy!!! Wtedy jakoś nie walczył Pan o mieszkania
komunalne. Tak tylko przypominam....
Gospodarka odpadami. Tutaj odpowiedź jest prosta. Burmistrz ma znikomy wpływ na stawkę
opłaty śmieciowej. Ustawa obliguje burmistrza do tego, aby wpływy z opłaty śmieciowej były
takie same jak wydatki na ten cel. Dodatkowo Ministerstwo Środowiska wprowadza swoje
regulacje w zakresie opłat środowiskowych dla składowisk odpadów. Może Pan nie wie, Panie
Błasiak, ale nie możemy naszych śmieci (tych zmieszanych) wywozić na nasze wysypisko.
Dlatego musimy wozić je do Brzeszcz lub Oświęcimia. A to podnosi koszt usługi. I tak naprawdę
składowiska odpadów w tym momencie dyktują warunki. Dodatkowo Minister Środowiska co
jakiś czas wprowadza zmiany, które generują koszty. Jeśli chodzi o KOMAX i jego sytuację
finansową – wszystko jest w porządku. Obecna kadencja to czas wymiany starego taboru na
nowoczesny, to także pozyskanie ponad 1,7 mln zł dotacji na rozbudowę i usprawnienie
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Więc można powiedzieć, że to kolejny
punkt Pańskiego programu, który jest już realizowany. To niewątpliwie sukces. Jeszcze nie jest
Pan burmistrzem, a już realizujemy Pana program w zakresie usprawnienia gospodarki
odpadami. Gratulacje!
Pozdrawiam
Marcin Śliwa
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