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{mosimages}Dok³adnie 20 lat po pierwszych wolnych wyborach do rad gmin, w Dniu Samorz±du Lokalnego (27 maja)
odby³a siê 54. sesja Rady Miasta Piechowice V kadencji. W zamierzeniu sesja mia³a mieæ roboczy charakter:
referowano i g³osowano uchwa³y dotycz±ce sprzeda¿y dzia³ek miejskich i zmian w bud¿ecie, comiesiêczne
sprawozdania ze swojej pracy sk³adali Burmistrz, Przewodnicz±ca Rady i Przewodnicz±cy wszystkich komisji
dzia³aj±cych w Radzie Miasta, jak na ka¿dej sesji radni sk³adali zapytania w sprawach budz±cych ich
zainteresowanie&hellip; Mo¿na powiedzieæ &ndash; sesja jak ka¿da inna, gdyby nie ¶wi±teczny akcent zwi±zany z
jubileuszem samorz±dowców.
Samorz±d lokalny to codzienne sprawy naszej gminy. Zadania i jednostki organizacyjne powo³ane do ich realizacji.
Kompetencje obowi±zkowe, wynikaj±ce z ustaw oraz w³asne &ndash; okre¶lone miejscowymi potrzebami i
mo¿liwo¶ciami finansowania. Wreszcie, samorz±d to ludzie, którzy sprawuj± funkcje w gminie, podejmuj± ma³e i du¿e
decyzje, ustalaj± plany i pilnuj± ich realizacji, wykonuj±c swoje zadania w imieniu burmistrza (jak urzêdnicy), albo
bezpo¶rednio w imieniu mieszkañców (jak radni). Czasem krytykowani, choæ nie zawsze odpowiedzialni za wszystkie
sprawy. Czêsto spo³ecznicy, którzy chc± zrobiæ wiêcej, ni¿ siê od nich oczekuje. Zawsze &ndash; osoby, na które
mo¿na liczyæ w codziennej samorz±dowej pracy.
Na sesjê przybyli specjalnie zaproszeni radni minionych kadencji, w szczególno¶ci ci, których wybrano w 1990 r.
Przypatruj±c siê g³osowanym uchwa³om, mogli wspomnieæ czasy, kiedy sami czuli ciê¿ar decydowania o sprawach
miasta. G³os zabra³ miêdzy innymi Jaros³aw Bochyñski, przewodnicz±cy Rady pierwszej kadencji. Odczytano tak¿e
listy od nieobecnych samorz±dowców, w tym od Edwarda Wryszcza, pierwszego burmistrza (wówczas wybieranego przez
Radê, a nie bezpo¶rednio przez mieszkañców), a tak¿e od Irminy Paszkowskiej, w którym by³a radna stwierdzi³a, ¿e
nasze maisto przez te wszystkie lata wypiêknia³o. Ka¿dego z zaproszonych samorz±dowców z okazji jubileuszu
uhonorowano czerwon± ró¿± - wyra¿aj±c± szacunek i podziêkowanie za pe³nienie wa¿nych funkcji spo³ecznych w
minionych kadencjach. Dodatkowo w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice do obecnych wystosowano listy
gratulacyjne.Ciekawym i sympatycznym akcentem by³a prezentacja multimedialna przygotowana przez piechowickich
gimnazjalistów w ramach akcji edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej: Aleksandra Pietryniecza i Mateusza Zaj±ca.
Dziêki prezentowanym zdjêciom i uchwa³om Rady I kadencji uda³o siê przybli¿yæ atmosferê tamtych lat i ówczesne
problemy miasta.
W sesji uczestniczy³a tak¿e delegacja z partnerskiego miasta Upice w Czechach z burmistrzem Ilian± Berankov± na
czele. Jak stwierdzili nasi go¶cie, mamy takie same do¶wiadczenia historyczne i to równie¿ ³±czy oba nasze
miasta.Mi³osz Kamiñski
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