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Jako Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” nie możemy i nie chcemy być obojętni na niezadowolenie
społeczności bytomskiej. Popieramy inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania prezydenta Piotra Koja oraz radnych Rady Miejskiej. Uważamy, że wygrane wybory
i splendor władzy zawróciły w głowie prezydentowi i radnym koalicji, dając im niczym nie uzasadnione
przekonanie, iż mogą sprawować władzę absolutną. Niestety, świadczy to tylko o tym, że prezydent Koj
nie zna lub nie rozumie zasad samorządności oraz demokracji. Władza uchwałodawcza i wykonawcza
w naszym mieście jest tak daleko od problemów mieszkańców Bytomia, że po prostu przestała je znać
i rozumieć. Władza nie może nam zabronić korzystać z naszych ustawowych uprawnień do referendum
i przywoływać w środkach masowego przekazu ewentualny jego koszt.
W ostatniej kampanii wyborczej ze strony prezydenta Piotra Koja oraz obecnych radnych koalicji padło wiele
obietnic. Zapomniano tylko powiedzieć nam, że po wygranych wyborach:
1) zostanie podniesiony podatek od gruntów i nieruchomości,
2) zostanie wprowadzony dodatkowy podatek od najmu i dzierżawy lokali użytkowych będących
własnością gminy,
3) zostanie wprowadzona opłata tzw. „deszczowa”,
4) zostanie zmienione na mniej korzystne prawo dotyczące wykupu mieszkań przez najemców z 95
procentową bonifikatą,
5) zostanie drastycznie podniesiony koszt zarządzania substancją lokalową miasta poprzez
powołanie dodatkowo kilku podmiotów gospodarczych,
6) zostanie przeprowadzona restrukturyzacja bytomskiej oświaty polegająca na likwidacji szkół,
7) bezrobocie w Bytomiu wzrośnie do ponad 18 %,
8) zadłużenie miasta wzrośnie do takiego poziomu, że dla zrównoważenia budżetu konieczne
będzie zaciąganie kolejnych pożyczek.
W bieżącym roku budżetowym jest to kwota 23 326 145 zł, która stanowi około 1/10 wysokości długu, jakie
miasto ma do spłacenia – miasto wpadło w spiralę zadłużenia.
Lista niezrealizowanych obietnic wyborczych i narastających problemów jest o wiele dłuższa.
Ta ekipa nie słyszy, nie dostrzega, nie czuje potrzeb Bytomia, co widać w każdej dziedzinie życia!
Jaka zatem jawi się przyszłość pod rządami Piotra Koja? Analizując to, co się dzieje możemy przypuszczać,
z dużą dozą prawdopodobieństwa, że rok 2013 będzie jeszcze gorszy, a podatki i opłaty lokalne wzrosną.
Najwyższa pora by się temu przeciwstawić! Referendum jest jedyną demokratyczną drogą.
Dziś Bytom potrzebuje skutecznej, ale również otwartej na obywateli i ich potrzeby władzy.
Władzy, która przedstawi społeczeństwu realny, możliwy do wdrożenia w obecnych warunkach program
naprawy Bytomia.
Dla realizacji tak rozumianego celu Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” włącza się niniejszym
oświadczeniem i popiera działania dotyczące przeprowadzenia w Bytomiu wcześniejszych wyborów
samorządowych.
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