Iwona Mularczyk
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Szanowny Pan

Ludomir Handzel
Prez;ydent Miasta

Nowego Sącza
Znak spraw: BRM.0003.38.2021

Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Miasta Nowego Sącza w załączeniu przekazuję
interpelację Pana radnego A. Czemeckiego.
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Otrzymują:
1 egz. Adresat
1 egz. Aa

Artur Czernecki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
Nowy Sącz, dnia 07 maja 2021 r.

Szanowny Pan
Ludomir Handzel
Prez;ydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie
lnterpelacja
W odniesieniu do pisma znak: WKS.RKS.0003.1.40.2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.
będącego odpowiedzią na interpelacje z dnia 29 marca 2021 r. i 14 kwietnia 2021r. ponownie
zmuszony jestem odnieść się do przekazanej treści. Niestety po raz kolejny zaprezentował Pan
brak jakiejkolwiek dobrej woli współpracy oraz pełną ignorancję i brak zrozumienia problemu.
Ale po kolei ......

W żadnej interpelacji nie wnosiłem „ o usunięcie opisanego stanu technicznego

przedmiotowego muru", gdyż znam przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i doskonale wiem, że obowiązki w tym zakresie spoczywają
na właścicielu nieruchomości.

Moją intencją było zwrócenie uwagi Panu, jako gospodarzowi Miasta na problem, który
- po raz kolejny to podkreślam - może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze Miasto. Jako Prezydent, który naprawdę dba
o dobro Miasta powinien Pan zainteresować się tą sprawą i na przykład wystąpić do
Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego z inicjatywą rozwiązania problemu. Być może
należałoby rozważyć udzielenie wsparcia i pomocy Stowarzyszeniu, gdyż z pewnością jest to
sprawa wymagająca wielu nakładów, nie tylko finansowych. To Pan i Pańskie służby powinny
wiedzieć jakie działania należałoby podjąć, by problem zażegnać. Zamiast więc ponownie
tracić czas na prowadzenie
ze mną zbędnej korespondencji, należy zająć się realnym
załatwieniem sprawy. No, chyba, że faktycznie uważa Pan, że to nie jego problem ....
Odnosząc się do ostatniego akapitu odpowiedzi niezmiemie i dobitnie podkreśla Pan
dalszy brak znajomości fundamentalnych zasad działania samorządu i uprawnień radnych,
a więc przypomnę, że zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990r. o samorządzie
gmimym: ,Radny obouriązany jest kierować się dobrem ws_Dólnoty samorządowej Fnri?y..
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rozpatrzenia (czyt. Prezydent Miasta (. . .)".

Natomiast „uzurpacja" -definicja wg. Słownika PWN
1. «zagamięcie władzy wbrew prawu»
2. «przywłaszczenie sobie praw do czegoś»
3. «roszczenie niesłusznych pretensji do czegoś»
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0 jakiej „uzurpacji" więc Pan mówi? Tak na marginesie, proponuję nie używać słów,
których terminologii się nie rozumie. Mam też pytanie, czy Radnym nie należącym do Klubu
Prawa i Sprawiedliwości -„Wybieram Nowy Sącz" też zabrania Pan kontaktu z mieszkańcami?
Zdecydowanie nie, bo jak Pan odniesie się do odpowiedzi znak: WKS.RKS.0003.1.39.2021
z dnia 6 kwietnia 2021r. udzielonej radnemu przez nieocenionego Pana zastępcę, cyt.: (...)
Na wstępie chciałem gorąco podziękować za Pana zaangażowanie w sprawy mieszkańców
Naszego Miasta (. . . \.????

Reasumując, jeszcze raz apeluję o zajęcie się przedmiotową sprawą w sposób, który
zlikwiduje realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przechodzących wzdłuż muru ulicą Św.
Małgorzaty, ulicą Lwowską i traktowanie z należnym szacunkiem wszystkich radnych, a przez
to i mieszkańców Królewskiego Miasta Nowego Sącza, których radni ręprezentują.

Po raz kolejny zwracam się z prośbą oraz oczekuję merytorycznej odpowiedzi na moją
interpelację, jakie podjęte z;ostały d7jałania przez Prez,ydenta Miasta Nowego Sącza Pana
Ludomira Handzla podległy Panu Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Sącza,
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1 x Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Sącza
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