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Seweryn Brzeziński.
– Panie Burmistrzu, minął rok,
od kiedy mieszkańcy naszej gminy
wybrali Pana na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin. Co udało
się zrealizować w tym czasie?
– Priorytetem było dla mnie zrównoważenie budżetu, co okazuje się
niezmiernie trudnym zadaniem. Mam
jednak nadzieję, że dzięki zaangażowaniu pracowników pelplińskiego magistratu oraz jednostek budżetowych uda
się tego dokonać. Sytuacja gospodarcza, podatkowa oraz funkcjonowanie
oświaty nie sprzyjają realizacji budżetu
w kończącym się roku. Myślę, że wśród
wielu osiągnięć minionego roku należy
wyróżnić działania w ramach prowadzonej polityki społecznej. Udało nam
się powołać Gminną Radę Seniorów,
która skupia w grupę przedstawicieli
starszego pokolenia naszej społeczności, którzy dzielą się z nami swoim
doświadczeniem oraz włączają się,
jak i sami są autorami wielu inicjatyw
samorządu pelplińskiego. Kolejnym gremium, które zawiązało się w minionym
roku, jest Rada Gospodarcza, która od
samego początku jej istnienia zadziwia
aktywnością i wytężoną pracą. Wielkim
pozytywnym zaskoczeniem była dla
mnie frekwencja podczas pierwszego
spotkania z przedsiębiorcami, które
zorganizowaliśmy w Miejskim Ośrodku
Kultury. To pokazuje, że przedsiębiorcy
w naszej gminie chcą brać aktywny
udział w życiu wspólnoty samorządowej
oraz wspierać nas, samorządowców,
swoją fachową radą. Chciałbym, aby
Rada Gospodarcza była w dużej mierze
ciałem doradczym oraz inicjującym
działania gospodarcze, współpracę
między przedsiębiorcami oraz pozyskiwanie i kształcenie pracowników.
Jesteśmy po spotkaniu ze starostwem,

którego celem było nawiązanie współpracy z władzami powiatu, by wspólnie
stworzyć ciekawą ofertę oświatową
dostosowaną do aktualnych potrzeb
rynkowych.
Jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje, to początek mojej kadencji był
bardzo udany. Możemy poszczycić
się m.in. inwestycjami drogowymi,
część z nich była rozpoczęta jeszcze
w poprzedniej kadencji. Wśród nich
możemy wymienić m.in. modernizację ulic: Szpitalnej, ks. bpa Dominika,
Sportowej oraz Szkolnej w Pelplinie,
odbiór nowych dróg w Lignowach Szlacheckich oraz Małych Walichnowach, a
także rozpoczęcie modernizacji jednej
z najgorszych dróg w gminie – drogi
powiatowej na odcinku z Pelplina do
wylotu z Rożentala – kompleksowa
modernizacja obejmująca wymianę
nawierzchni, odwodnienia oraz oświetlenia. Miniony rok to pozyskanie środków na przebudowę dróg w centrum
wsi w Wielkim Garcu (prace już się
rozpoczęły) oraz ul. Kościelnej w Rudnie. Cieszą też inwestycje „wojewódzkie”, a dokładnie wymiana nawierzchni
drogi z Pelplina do Janiszewka. Tak
jak deklarowałem – chciałbym, żeby
rozwój naszej gminy był zrównoważony,
żeby nie dochodziło do podziału na
miasto i tereny wiejskie, stąd skupiam
się na jednoczesnej realizacji inwestycji
zarówno w mieście jak i we wsiach.
W zakresie modernizacji infrastruktury sportowej dokonaliśmy remontu
szatni Stadionu Miejskiego w Pelplinie,
a także – niedawno – zakończyliśmy
projekt Otwartych Stref Aktywności,
które powstały w Pelplinie, Rajkowach
i Małych Walichnowach, a do końca
roku powinniśmy zakończyć prace nad
infrastrukturą kajakową – w Rajkowskim
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Młynie, nad śluzą i przystanią w Pelplinie
oraz w Stockim Młynie. Miniony rok
to zakończenie długo wyczekiwanej
przez mieszkańców Rajków modernizacji przedszkola. Dziś możemy
śmiało powiedzieć, iż jest to naprawdę
placówka o standardzie na poziomie XXI
wieku. Jako samorządowcy, jesteśmy
świadomi wielkich trudności, które są
związane z realizacją wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz walki z deficytem budżetowym. Obecna sytuacja
społeczno-gospodarcza, wzrost płacy
minimalnej, zwiększenie nakładów na
oświatę, a także ubytki dochodów związane ze zmianą podatków PIT oraz od
farm wiatrowych stawia przed naszym
samorządem, jak i przed większością
polskich samorządów, bardzo trudne
zadanie znalezienia sposobu na „spięcie” rocznych budżetów.
– Powołał Pan jako organy opiniotwórcze: Radę Gospodarczą, Gminną

Radę Seniorów i Radę Sportu. Czy nie
powinno się powołać jeszcze Gminnej
Rady Kultury i Turystyki?
– Bardzo się cieszę z aktywności
naszych mieszkańców, którzy udzielają
się w tworzonych przez samorząd radach
będących platformą do wymiany myśli.
Sprostuję, że Rada Sportu funkcjonuje już
od trzech kadencji. Po raz pierwszy została
powołana jeszcze w czasie, gdy burmistrzem gminy Pelplin był Pan Andrzej
Stanuch. Wówczas też powołano Gminną
Radę Kultury – niestety zainteresowanie
i zaangażowanie w jej pracach szybko
zastygło, a sama Rada drogą naturalną
przeszła „w stan spoczynku”. Oczywiście,
jeżeli będą chęci do działania, to z miłą
chęcią ją reaktywujemy, ale w pierwszej
kolejności musimy przeanalizować, czy
istnieje taka potrzeba.
– Społeczeństwo naszej gminy
zaniepokojone jest podwyżkami podat
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