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Wola mieszkańców wyrażona w referendum gminnym jest wiążąca
24 listopada 2013r. mieszkańcy Gminy Kosakowo w Referendum Gminnym odpowiedzieli TAK na
pytanie, które brzmiało:
„ Czy jesteś za pozostawieniem obecnych zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo, dotyczących terenów na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków i w
konsekwencji za uchyleniem Uchwały Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 roku o
przystąpieniu do jego zmiany?”

Zapewniam mieszkańców Gminy Kosakowo, że wynik referendum gminnego jest wiążący. Nie
będzie żadnego nowego gazociągu na terenie Gminy Kosakowo, tym bardziej na terenach
zabudowanych w miejscowościach Mosty i Mechelinki. Jako Wójt Gminy wspólnie z radnymi
wypełniam wolę mieszkańców w tym względzie.
Do opracowywanego ostatnio studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kosakowo, którego tekst jednolity Rada Gminy Kosakowo będzie uchwalała na sesji we
wrześniu br. nie wprowadziliśmy żadnego ze złożonych przez PGNiG wniosków. W kwestii gazu
i kawern pozostają wyłącznie zapisy obowiązujące do tej pory w ramach koncesji nr 19/2001/m i
uchwalone przez Radę Gminy Kosakowo w roku 2002 i 2003 w planach zagospodarowania
przestrzennego. Zapewniam, że dbam o bezpieczeństwo mieszkańców, mając na uwadze także swoją
rodzinę: dzieci i wnuki.
To, na co mam realny wpływ jest przez tut. urząd monitorowane. W ostatnim czasie, wspólnie z Radą
Gminy Kosakowo wystosowaliśmy także Apel do Marszałka o nie przyjmowanie wniosków PGNiG
do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
Temat gazu jest znowu sztucznie podsycany i nagłaśniany przez przeciwników Wójta, którzy nie
mogąc się pogodzić z wynikiem wyborów, wprowadzają celowo mieszkańców w błąd, próbując siać
niczym nieuzasadniony strach i zamęt. Jest to grupa ok. 40-50 osób, która nawołuje, że występuje w
imieniu mieszkańców. Dochodzą do urzędu informacje, że podczas wywołanej na ostatniej sesji Rady
Gminy Kosakowo burdy nie wszyscy jej uczestnicy byli mieszkańcami Gminy.
Szanowni mieszkańcy,
jestem jednym z Was, mieszkańcem Gminy Kosakowo od prawie 40 lat. Przez te wszystkie lata,
sprawując funkcje publiczne nigdy nie zawiodłem i nie zawiodę. Proszę nie wierzyć uczestnikom
burd, że mógłbym się sprzeniewierzyć złożonemu śłubowaniu i być przeciwko mieszkańcom.
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