
Brzeg, dnia 10.09.2018

Do każdego Radnego Miasta Brzeg (kadencji 2014-2018).

Przyczyniając się do podjęcia tej uchwały (poprzez głosowanie za jej 
przyjęciem  lub wstrzymaniem się od głosu)  musisz Radn(a-y) wiedzieć,         
że z pełną świadomością godzisz się na wprowadzenie do prawa 
lokalnego przepisu:

1) który może negatywnie oddziaływać na środowisko, co już jest 
przewidziane w tytule uchwały.

Zaznaczamy, że środowisko to także my – okoliczni mieszkańcy , którzy 
proszą o to żebyście w nas zobaczyli swoje dzieci, matki, ojców, braci, 
siostry.  Głosowanie pokaże czy jesteście do tego zdolni.

2) z pełną świadomością godzisz się na wprowadzenie do prawa lokalnego 
przepisu dającego prawo do nie stosowania się do ograniczeń administracji 
publicznej i jej jednostek pomocniczych (patrz § 2 pkt 2 projektu uchwały) .

Wyjaśniamy, że administracją publiczną są wszystkie urzędy rządowe 
oraz samorządowe.
Głosowanie za tą uchwalą spowoduje, że faworyzujecie urzędników 
(przykładowo: zatrudnionych w starostwach, urzędach miast i gmin, urzędach skarbowych, 
policji, rejonach dróg publicznych).
Spowoduje to, wydatkowanie (czytaj: wyprowadzanie) środków finansowych 
z budżetu tych instytucji na imprezy organizowane przede wszystkim               
w „Wozowni”, to jest w lokalu o największej interwencji policyjnej w ciągu 
całej Waszej kadencji.
Może to spowodować niezadowolenie innych restauratorów, tych u których 
nie było nigdy takiej ilości interwencji policyjnych jak w „Wozowni” .

3) że projekt tej Uchwały nie ma na celu uregulowania spraw o których mowa 
na wstępie tego projektu, ale ma na celu pod pozorem takiego uregulowania 
wprowadzić możliwość dalszego funkcjonowania tego i tylko tego lokalu 
zwanego  „Wozownią” .
Takie zapisy prowadzą do działań niezgodnych z przepisami 
obowiązującymi w Polsce, a dotyczącymi zachowania miru domowego 
oraz spoczynku nocnego.
Prawo lokalne nie może być niezgodne z tymi zapisami.
 

Dodajemy, że w Klubie Garnizonowym imprezy odbywają się kulturalnie 
-  w obiekcie, i nigdy nie było skarg. Lokal „Wozownia”  też ma obiekt, 
dlaczego więc projekt uchwały zmierza do tego, żeby dać możliwość 
organizowania na jej terenie imprez na wolnym powietrzu , gdzie do naszych 
okien, licząc od granicy Wozowni, jest średnio około 20 metrów ???. 



Co do imprez o których mowa w § 1 punkt 2 tej uchwały, to zawsze 
odbywały się bezproblemowo i nie ma potrzeby tworzyć prawa lokalnego         
w tym zakresie, tylko po to, żeby  wprowadzić do prawa lokalnego 
„Wozownię” i umożliwić jej funkcjonowanie na wolnym powietrzu z użyciem 
sprzętu mogącego negatywnie oddziaływać na środowisko.

Czy Pan Radny i Pani Radna rozumiecie jaki podstęp w stosunku do        
i tak już zaszczutych okolicznych mieszkańców „Wozowni” został 
zastosowany w projekcie tej uchwały ??? 
Okaże się to podczas głosowania.

Do Pana Surdyki i tych radnych, co już wiedzą, że zagłosują za przyjęciem 
uchwały.
Czy widzieliście listę z 1500 mieszkańców???  Czy sprawdziliście te podpisy 
np. czy ktoś nie podpisał się kilkakrotnie, albo nie wpisał tam całej swojej 
rodziny z babciami nie wychodzącymi z domu ??? Albo, że nie podpisał się 
za kogoś innego ??? 
Jeżeli nie przestrzega się w tym lokalu przepisów RODO, nie stosowano się 
do pouczeń policyjnych podczas interwencji, to wierzycie w to, że będzie 
przestrzeganie prawo lokalne, które uchwalicie???

Zaszczuci mieszkańcy


