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Szmowni Pastqilo.

Po zapoaaniu sip z Wasz;mr pimem wyrazajqpym ni€zadowolelrie i dezrylobatg dla dziale"l
naszcgo Klubr:, skierowanych rzekomo dzidlowcom ostrowskim, ze mutkiern
stwierdzamy, Ze zostali{,cie PmSwo ca&owicie viprovradzeni w blC, zar6wno co do nasrrych
inteilcji jak i d'isbi zwi4panych z oshowskimi ROD.

Macie Paistwo calkowicie ryie piszqg o roli, jaka Ogrody spehidy i peln{ wobec'-
tysipy ni*Tkrdi6-w naszego niasta i nilr z las tego absoh*nie nie neguje, wrpz p-zeciwnie
KIub 

- nae jest zdecydowany pomagaf Ogrodom h, gdziq. tylko @zie to mo2liwe.
Deklaowd 1o w imieniu Klubu Radnych pQ nes2 podczas ostmiei,
styczniorej sesji RM.

Slusmie piszecie Paistwo, ie w mlnr 2014 il*,a ogrody dzialkowe otzymdy pomoc
od niasta w lqpmej u'ysoko$ci prawie 50 tys. zl. Ci spo&,6d raduych naszego Klubrl kt6rzy
byli radnyni kad€ncji glosorrali za t{ pomoc+ A pzrxneZ i w tegomczrlm
budZecie Ostrowa przyjgtifmy zapis o przeaaczeniu 50 tys. zl na pomoc Ogodon- hawd4
jest tea 2e nasz Klub odrarcil adopoppv&q Pani hezydem Klimek tlo bud2ehr na 2015 ro!
kt6m gzewidywda przekazanie kolejriych 70 tys. d dla Ogrod6w. NaleZy j€dn* wziq6 pod
uwagQ to, dla.zego podjgli$ny tq tak badzo d€n€rwqiqgePdstwa decy4ig.

Szanowni Panstwo,
Od kilku ju2 lat w bud2ecie nasego miastr, z inicjdywy pana pr,eEdenta Urbaniaka
zamieszczamy kwotg I mln d Fzeaaczonq m Ew. inicjdyu,p lokala4. podobrn4 hro4
przewidyud poojekt bud,etu p{2rygotoqnny na rok 2015. Te pieni{ze prremacmre q
dla miesz a c6w naszego miasb, lfuy mog4wykaa| siQ iniojatyvra wystqruiqp do $rladz
miasta o wsp6lna realizaqig r6rmego rodzaju pomysl6w. w gm roku rozverzylifuy pakiet
spraw, kt6rc mogq by6 reslimwane w ramach tqi inicjdywy lokalnej (uchwafa Fody
Miejskiej w [YDS/|S z dn 28.01.15 w sprawie okedlenia aybu i szczegoloqych kryteri6w
oceny wnitsk6w o realizacig -.,|*nia publicaego w ramach inicjatywy tokalnqD. I ; tej to
wlasnie kwoty 1 mln zl Pani kEzrdent zfrnr-aa zahad 520.000,00 zt (w tlm zo tys.
dla ogroddw). Nie nogili-(my siq na to zgodzii bo uwazany iniqiatjme totatna za urdzo

x/spolpraty nigdzy mieszlofcami i sanora$em. Otxego gl$owatifuy
pzeciw tej poga.wce.
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Szanowni Pafstwo!
Piszerny o inicjatywie lokahej dlatego, iE uwerilamy i2 jest ona dla Was wspanialq okazjq
do uzlskarda pomocy miasta nie w kwocie dodatkowych 7A tys- zi, a przy opracowaniu
dobrych vmioskdw w kwocie z:nacmie wigkszej- nawet kilkuset tysiWy. W poprzednich
latach grupy mieszkaricow dzipki swojej inicjatywie doprowadzily do realizacji wielu
ciekawych przedsigwziEc- np. zbudc'wano wsp6lnie z miastem kilka ulic. Panstwo macie to,
czym nie dysponuj4 pojedynczy mieszkaricy. Macie wielu czionk6% zorganizowane
sEuktury. Wystarczy dobry pomysl ciekawy projekt np. budowy oSwietlenia na gl6wnych
alejach Ogrodq Aoirente wniosku 4odnie z zasadami zawartymi w wlw uchwale i w rpkach
Paai Prezydent @ze decy4a o prz5znaniu pomocy na konketny cel konhetnemu
Ogrodowi. Klub Radnych Plafonny Obywarelskiej RP deklaruje daleko id4pq pomoc
i poparcie Waszych waiosk6w.

Szanowni Panstwo!
Jak widac nie jeste*my przeciwnikani ftsdzinnych Ogrod6w Dzialkowyctr. nasvg dnzlania
skierowane s4 na daleko id4cq pomoc Ogrodom i wyraZamy nadziejg Ze pruygltdaj4c sig
uwa2nie naqz)/rn dzialmiom, anienicie Panstwo swoj4 opioig o radnych naszego Klubu.
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