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W załączeniu przekazuję kserokopię uzupełnienia wniosku radnego Łukasza

Kasprowicza w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.
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WNIOSKu INTERPELACJE/ZAPYTANIA RADNEGO

Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz

W sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku - uzupełnienie

wniosku.

W nawiązaniu do odpowiedzi na mój wniosek przez panią burmistrz i kierownika referatu
oświaty Małgorzatę Kasprzyk wyjaśniam i uzupełniam.

Nie wiem ile razy oraz kiedy radny Waldemar Wiązek wnioskował o rozbudowę szkoły w Krosinku,
bo niby skąd. Wiem tylko, że gdy radni opozycyjnego klubu Koalicja Samorządowa, w tym ja, w roku
ubiegłym zgłaszali wniosek o zabezpieczenie pieniędzy na ten cel w budżecie na rok 2014, radny
Waldemar Wiązek głosował przeciwko temu wnioskowi. O tym już pani burmistrz i pani kierownik nie
napisały, choć miała doskonałą wiedzę na ten temat. To tak na marginesie, jeśli mamy być
precyzyjni. Ponadto na festynie w dniu 31 maja, nie przysłuchiwałem się wypowiedziom pana
Waldemara Krzyżanowskiego, jak i Waldemara Wiązka, więc być może ominęła mnie informacja
o tym, że sprawa zabezpieczenia pieniędzy na rozbudowę szkoły jest w toku.
Ponadto pragnę zauważyć, że członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Krosinku, którzy
byli zapewne na przedmiotowym festynie, również nie słyszeli na nim o tym, co mówili panowie
Wiązek i Krzyżanowski, gdyż w dniu 6 czerwca 2014 roku, a więc tydzień po tym festynie wystąpili
z wnioskiem do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków na rozbudowę szkoły i wpisanie tego
zadania do WPI.
Konstatując, mój wniosek w sprawie był w rzeczy samej poparciem wniosku Rady Rodziców,
co zresztą wynika z jego treści W związku z powyższym nie rozumiem wyjaśnień pani burmistrz
i pani Małgorzaty Kasprzyk. Czy zdaniem pań, wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Krosinku z dnia 6 czerwca 2014 r. jest powielaniem wniosków składanych przez innych i nic nie
wnoszącym?
Ponadto pragnę prosić panią Burmistrz, aby na przyszłość, odpowiadając na wnioski radnych
powstrzymywać się od zbędnej polemiki i niepotrzebnych komentarzy.
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