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Wniosek do Wójta oraz
Rady Gminy Włoszakowice, Starosty
oraz Rady Powiatu Leszczyńskiego
Szanowni Państwo.
Jako mieszkaniec Włoszakowic od lat słyszę o nieustannych sporach pomiędzy Starostą
Powiatu Leszczyńskiego a Wójtem Gminy Włoszakowice. Pomimo, iż nigdy nie miałem okazji poznać
p. Starosty, czy też zamienić z nim choć jednego słowa, to wiem, że spory z naszym Wójtem są rzeczą
nieuchronną, o ile chce się działać na naszym terenie i o ile te działania nie są wykonywane w ślepym
posłuszeństwie wobec woli naszego Włodarza. Wójt Gminy Włoszakowice w mojej subiektywnej
ocenie jest osobą despotyczną, konfliktową, głuchą na konstruktywną krytykę, nie trawiącą uwag na
temat jego pracy czy też osobą, która kreuje „teorie spiskowe” na temat złych zamiarów przeciwko
gminie Włoszakowice. Wiem o tym wszystkim, ponieważ sam jestem celem nienawiści p. Waligóry,
tylko dlatego, iż ośmieliłem się zwątpić, że wszystko co robi w gminie Włoszakowice, robi idealnie.
Jednakże, przez wszystkie te lata sądziłem, iż spór pomiędzy gminą Włoszakowice, a leszczyńskim
Starostwem wywołany jest na szczeblu władz wykonawczych w wyniku zderzenia charakteru
despotycznego z charakterem nieugiętym. Dlatego też z nieukrytym zdziwieniem przyjąłem do
wiadomości stosunek Radnych Gminy Włoszakowice wobec leszczyńskiego starostwa na ostatniej
sesji, która odbyła się 20.05.2014. Okazuje się, że również organ uchwałodawczy w naszej gminie
widzi powody do okazywania nieukrytej niechęci wobec zarządu powiatu leszczyńskiego. Okazuje się,
że Radni gminy Włoszakowice zauważają szkodliwą, nieżyczliwą postawę Starostwa wobec naszego
regionu. Z tego co usłyszałem, starostwo nie dba o drogi, zapuszcza je, doprowadza do tego, że się
rozpadają… a nawet stawia znaki drogowe tak, aby kierowcom utrudniać przejazd. Nagranie z Sesji
Rady Gminy, o której wspominam jest w posiadaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Włoszakowice. Wierzę, iż jeżeli Starostwo zażyczy sobie wglądu w materiał video, stowarzyszenie nie
będzie miało nic przeciwko. Szanowni Państwo! Jeżeli kilkanaście osób zarządzających gminą
Włoszakowice wspólnie uznaje, iż „starostwo to problem”, to albo samorządowcy z naszej gminy
robią sobie z p. Starosty (jak i z całego starostwa) „wyimaginowanego wroga” albo starostwo
rzeczywiście świadomie działa na naszą szkodę. Nie ukrywam, iż jako mieszkaniec gminy
Włoszakowice życzyłbym sobie współpracy pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, a nie
nieustanną wrogą postawę, która przez te wszystkie minione lata działa na naszą wspólną szkodę.
Dlatego też, na podstawie art. 241 KPA zwracam się do Starosty Powiatu Leszczyńskiego, Wójta
Gminy Włoszakowice, Rady Powiatu Leszczyńskiego, Rady Gminy Włoszakowice z prośbą o udzielenie
mi bezpośredniej odpowiedzi i wyczerpujących wyjaśnień odnośnie rzekomych „problemów i
kłopotów”, które według Radnych Gminy Włoszakowice Starostwo Powiatu Leszczyńskiego
nieustannie stwarza gminie Włoszakowice. Liczę, iż znalezienie odpowiedzi na to pytanie rozpocznie
konstruktywny dialog pomiędzy samorządami, wyjaśni spory oraz ich źródło oraz doprowadzi do

współpracy dla wspólnej korzyści zarówno dla Gminy Włoszakowice jak i całego Powiatu
Leszczyńskiego.
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