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Szanowny Panie Prezydencie!

Samorządy w całym kraju poprzez drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, a tym samym
innych  usług  i  materiałów,  zostały  zmuszone  do  bardzo  daleko  idących  ograniczeń
w wykonywaniu swoich zadań. Już bowiem wcześniej sytuacja była niełatwą, chociażby z uwagi
na  wpływ  pandemii  na  wszystkie  sfery  funkcjonowania  samorządów,  jak  i  działalności
gospodarczej.

Dotyka to bezpośrednio elblążan cenami żywności, komunikacji miejskiej i kosztów utrzymania
mieszkań. Drastycznie wzrosły czynsze mieszkaniowe po 50-procentowej podwyżce cen ciepła
przez  EKO;  aktualnie  lokatorzy  otrzymują  kolejny  aneks  z  podwyżką  14,5  %  przez  EPEC,
przewyższającą zapowiadaną wysokość. Zapowiadane są kolejne ruchy w górę.          

W tej  sytuacji  informacja  o  opracowywaniu  miejskiego planu oszczędnościowego powoduje
szerokie  zainteresowanie  społeczne,  szczególnie  sferą  oszczędności  spółek  komunalnych.
Wieloletnia  dyskusja  wskazywała  bowiem niechęć  niektórych  do poszukiwania  oszczędności
u  siebie.  Niepokój  np.  budzą  straty  finansowe  za  rok  ubiegły  w  warunkach  wysokiego
przychodu. Odmawia się jednocześnie udostępnienia informacji publicznej z przyczynami tego
stanu rzeczy oraz celowością wydatkowania środków. Jedyną drogą pozostaje droga sądowa.
Tym bardziej więc na dzisiaj w tak kryzysowym położeniu celowym jest prezentacja wiedzy o
stopniu gospodarności publicznymi środkami. 

Panie Prezydencie!

Prosiłabym  o  udostępnienie  miejskiego  planu  oszczędnościowego,  w  tym  propozycji  spółek
komunalnych do niego, złożonych w terminie do 30 września. Wydaje się, iż czasu było dosyć.
Rozumiem, iż plan miejski może ulegać pewnym modyfikacjom, natomiast propozycje spółkowe
są z pewnością stałymi.

Pisałam o tym, że to na mieszkańcach i na ich kurczących się możliwościach bytowych kumulują
się  wszystkie  ruchy  kosztowe,  powodowane  sytuacją  ekonomiczna  państwa,  ale
także  idące  z  samorządu.  Samorządność  wymaga  jednocześnie  podmiotowości  elblążan
w sprawach tak ważnych. 32 lata od wprowadzenia reformy samorządowej budowały jawność,
przejrzystość, transparentność wszystkich samorządowych organów gmin. W jaki więc sposób
i  w  jakim  terminie,  miejski  plan  oszczędnościowy,  wraz  z  propozycjami  spółek,  zostanie
przedstawiony mieszkańcom Elbląga do oceny, konsultacji i uzupełnienia? Tylko tą drogą można
uzyskać niepełne, ale jednak, zrozumienie dla ciężarów, którymi są obarczani.
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