UCHWAŁA NR XLV/343/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego anonimowych listów przesłanych do Wojewody
Opolskiego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) w związku z § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Byczyna przyjętego uchwałą Nr
XXV/177/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu
gminy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 996) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje :
§ 1. Zająć stanowisko dotyczące anonimowych listów przesłanych do Wojewody Opolskiego,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przekazuje się uchwałę:
1) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Panu Piotrowi Glińskiemu,
2) Wojewodzie Opolskiemu - Panu Adrianowi Czubak,
3) Marszałkowi Województwa Opolskiego - Panu Andrzejowi Bule.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Adam Radom
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/343/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2017 r.
Stanowisko Rady Miejskiej w Byczynie
w sprawie anonimowych listów przesłanych
do Wojewody Opolskiego
W związku z wysłaniem do Wojewody Opolskiego niepodpisanych nazwiskami dwóch listów,
kwestionujących uczciwość i gospodarność władz miasta, Rada Miejska stanowczo nie zgadza się
z tego typu wystąpieniami. Korespondencja ta jest anonimowym szkalowaniem instytucji i ludzi.
Autor wypowiada się w imieniu całej społeczności byczyńskiej, nie mając do tego żadnych
upoważnień. Sugestie i insynuacje przedstawione w donosach nie mają potwierdzenia
w rzeczywistości. Ocena działań władz i Rady Miejskiej jest ewidentnie krzywdząca
i tendencyjna. Jesteśmy zaskoczeni, iż teksty te zostały potraktowane poważnie i nadano im
moc prawną przez Wojewodę Opolskiego, który przekazał je do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Program rewitalizacji szeregu obiektów w Gminie Byczyna jest niesłychaną szansą dla
regionu na podwyższenie komfortu życia mieszkańców oraz poprawienie stanu obiektów
zabytkowych
i kulturowych. Jest on realizowany przy ogromnym udziale funduszy z budżetu Unii Europejskiej.
Wymaga też złożonego postępowania proceduralnego. Powoduje potrzebę podejmowania przez
nas szeregu niełatwych decyzji. Zdecydowaliśmy się jednak podjąć wysiłek i ryzyko w imię
ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa i dalszego rozwoju. Po renowacji obiekty
będą służyć wszystkim mieszkańcom i turystom odwiedzającym miasto. To zrozumiałe, że
takiego typu incydenty, polegające na świadczeniu nieprawdy i tworzeniu mylnego obrazu
poczynań władz, nie przyczyniają się pozytywnie do budowania wizerunku miasta. Wzbudza
w nas poczucie niesprawiedliwej oceny i braku wsparcia. Łatwo w zafałszowany sposób zniszczyć
wizerunek, ale trudno obronić i odbudować prawdziwy.
Dlatego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec niewłaściwych działań
anonimowych
osób, prosząc jednocześnie o zaniechanie podobnych praktyk. Oczekujemy zaufania, wsparcia
i pomocy w realizacji przedsięwzięć, mających na celu dobro wspólne.
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