Awantura o petycję w sprawie POW. Radni chcą przeprosin,
burmistrz ripostuje
data aktualizacji: 2021.04.27

Post z petycją o POW rozwścieczył ursynowskich radnych opozycji. Ich zdaniem
ratusz promował radnych koalicji rządzącej Ursynowem. Atakują burmistrza za "naruszanie
zasad etyki i bezstronności administracji samorządowej".
Ursynowski ratusz znów pod ostrzałem krytyki. Aż ośmiu radnych opozycji zarzuciło burmistrzowi
promowanie swoich. Chodzi o radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy są autorami petycji w sprawie
Południowej Obwodnicy Warszawy. Przypomnijmy, radni domagają się zainstalowania przez
drogowców odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów na trasie S2, co zapobiegłoby wypadkom.
Do podpisywania petycji jej autorzy zachęcali w mediach społecznościowych. Informację udostępnił
też ursynowski ratusz - 9 kwietnia.
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Takie wykorzystanie oficjalnego kanału urzędowego nie spodobało się radnym PiS, Projektu Ursynów
oraz Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa. Ich zdaniem to "popieranie wybranych inicjatyw bez
oficjalnego stanowiska czy uchwały Rady Dzielnicy" oraz "promowanie konkretnych radnych".
Pismem tym nie chcemy wyrazić sprzeciwu dla proponowanego wniosku ani go oceniać.
Uważamy jednak, że nierówny dostęp do kanałów komunikacji z mieszkańcami łamie
standardy pracy w samorządzie oraz podstawowe zasady etyki i bezstronności
administracji publicznej
– czytamy w wystąpieniu podpisanym przez Macieja Antosiuka, Kamila Orła, Bartosza
Zawadzkiego (cała trójka z Projektu Ursynów), Katarzynę Polak, Karola Radziwiłła, Mateusza
Rojewskiego, Marcina Szadowiaka, Piotra Świątkowskiego (wszyscy z PiS) oraz Antoniego
Pomianowskiego z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa.

Media społecznościowe dla wszystkich
Radni domagają się usunięcia postu oraz zamieszczenia w jego miejsce przeprosin – nie dla nich, a

dla mieszkańców – lub "przyznania dostępu do mediów społeczniościowych dzielnicy wszystkim
radnym na jasno określonych zasadach”.
Burmistrz nie ma litości dla radnych opozycji. Ich interwencję i pretensje uznaje za mało istotne.
- Staram się w swojej pracy koncentrować na sprawach ważnych dla mieszkańców i apeluję do
radnych o to samo – ocenia wystąpienie radnych burmistrz Kempa.
I dodaje, że w każdej sprawie, gdzie w grę wchodzi zdrowie mieszkańców zarząd dzielnicy zrobiłby
to samo. Niezależnie od przynależności partyjnej pomysłodawcy.
- To jest sprawa bezpieczeństwa mieszkańców i tego czym będziemy oddychać. Wierzę, że aktywność
tych radnych w przyszłości będzie się przejawiała takimi pomysłami, którymi będziemy mogli się
podzielić za pomocą mediów społecznościowych urzędu dzielnicy – kwituje burmistrz Ursynowa.
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