POWIADOMIENIE
O PRZEDMIOCIE ZAMIERZONEGO REFERENDUM
Informujemy o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania z funkcji burmistrza
Piwnicznej –Zdroju Dariusza Chorużyka przed upływem kadencji.
W referendum zostanie postawione pytanie o następującej treści:

„ Czy jest Pan/Pani za odwołaniem burmistrza Piwnicznej Zdroju przed upływem kadencji?”
Powodem zainicjowania referendum jest niewypełnianie przez burmistrza Dariusza Chorużyka obowiązku dbania o dobro
Mieszkańców, a także podejmowanie decyzji świadczących o braku wiedzy i umiejętności zarządzania tj. m.in.:

1. Podejmowanie działao na szkodę Mieszkaoców, w szczególności: podwyżki opłat za śmieci, sprzedaż działki wbrew
negatywnej opinii rady sołeckiej (Zubrzyk), działanie na szkodę Klubu Ogniwo, marnowanie zainwestowanych pieniędzy
min. na projekt i dokumentację budowy publicznego przedszkola i żłobka w Czerczu, co wiąże się także z utratą
dofinansowania w wysokości blisko 10 MILIONÓW ZŁOTYCH, brak realizacji zadao z Budżetu Obywatelskiego – głosy
oddało przeszło 2700 Mieszkaoców, darmowe parkowanie dla dużej grupy uprzywilejowanej (urzędników UMiG),
kształtowanie negatywnego wizerunku oraz nie szanowanie tradycji i kultury naszego Miasta po przez nie udzielenie
dotacji na prowadzenie Muzeum.
2. Niedotrzymanie kluczowych obietnic wyborczych, w szczególności: brak kompleksowego audytu w urzędzie,
zatrudnienie zastępcy, pomimo zapewnieo o samodzielnym zarządzaniu gminą w obronie utrzymania swojego
wysokiego wynagrodzenia, brak możliwości korzystania za symboliczna opłatą z hali sportowej, lodowiska, brak
udogodnieo komunikacyjnych obiecywanych w kampanii wyborczej.
3. Nieudolne zarządzanie Urzędem Miejskim, w szczególności: brak logicznej struktury organizacyjnej UMIG, brak
jawności powierzonych zadao pracownikom, brak kontroli zarządczej oraz regulaminu zamówieo publicznych, brak
zdecydowania oraz konsekwencji w działaniu: np przygotowywanie podwyżek dla pracowników, wycofywanie się z tej
decyzji, ogłaszanie naborów a następnie wycofywane się z decyzji o naborach, brak przejrzystości we wszystkich
działaniach np: przy kosztach działalności oraz naborze członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych.
4. Lekceważenie oraz wprowadzanie Mieszkaoców w błąd, w szczególności: brak konsultacji z Sołtysami oraz
Mieszkaocami w kluczowych dla Gminy sprawach, nieudzielanie odpowiedzi podczas obrad posiedzeo Rad Gminy,
powoływanie się na nieistniejące petycje Mieszkaoców, aroganckie zachowanie w stosunku do Mieszkaoców
odwiedzających Urząd Miejski
Wszystkie te działania są wyrazem braku szacunku dla wyborców, braku znajomości przepisów dotyczących
funkcjonowania samorządu gminnego i mają wpływ na negatywne postrzeganie naszego Miasta i Gminy w regionie,
województwie i całym kraju.
Arogancja władzy sprawia, że burmistrz Dariusz Chorużyk, nie realizując swoich obietnic wyborczych całkowicie utracił
wiarygodność i zaufanie Mieszkańców.
Apelujemy do wszystkich, którym nie jest obojętna nasza Piwniczna o poparcie inicjatywy referendalnej, która pozwoli
odwołać z funkcji burmistrza Piwnicznej- Zdroju Dariusza Chorużyka.
Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami Piwnicznej- Zdroju, nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, reprezentujemy
różne środowiska.

Inicjatorami referendum są: Piotr Ściegienny, Maria Grucela, Łukasz Jarzębak, Aneta Cycoń, Józef Toczek
Pełnomocnikiem inicjatora przeprowadzenia referendum gminnego jest: Piotr Ściegienny, zamieszkały w Piwnicznej –Zdroju.

