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Gościem ostatniej sesji Rady Miejskiej Skoczowa był Przemysław Koperski, poseł klubu
Lewica. W wystąpieniu mówił między innymi o problemach, z którymi zwracają się do niego
mieszkańcy trytonowego grodu.
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- Mieszkańcy gminy Skoczów proszą mnie o różnego rodzaju interwencje. W najbliższym czasie skieruję
odpowiednią korespondencję, związaną z PSZOK-iem w Kiczycach, do pana burmistrza. Część mieszkańców
pyta o to, jak były prowadzone konsultacje społeczne, inni narzekają na alarm, który często włącza się w
godzinach nocnych - mówił Koperski.
Poseł podkreślał, że cieszyńska filia jego biura prowadzi bezpłatne porady prawne, z których mogą skorzystać także
mieszkańcy Skoczowa. - W tym obszarze mieliśmy z panem burmistrzem pewne nieporozumienie, moim
zdaniem dosyć poważne. Początkiem kadencji poprosiłem, aby odpłatnie zamieścić informację o
bezpłatnych poradach prawnych w moim biurze poselskim i zgody na powieszenie takich plakatów nie
dostałem - zaznaczał. Mirosław Sitko na sesji do sprawy się nie odniósł.
Polityk Lewicy mówił też o wnioskach po pierwszym czytaniu ustaw dotyczących programu Polski Ład. - Z analizy
Związku Miast Polskich wynika, że gmina Skoczów straci na wprowadzeniu tych regulacji 7 mln zł. Klub
parlamentarny Lewica zgłosił projekt ustawy, która rekompensuje wszystkie utracone korzyści
samorządom z tytułu wprowadzenia Polskiego Ładu. Głosy pełne niepokoju płyną nie tylko od
samorządowców, ale też od przedsiębiorców. Obawiają się, że nowe rozwiązania dotyczące możliwości
odliczania leasingu czy składki zdrowotnej będą dla nich niekorzystne i mogą sprawić, że biznes w Polsce
będzie się trudniej prowadzić. Coraz częściej zastanawiają się, czy go nie przenieść za południową granicę -

przyznał Koperski.
W trakcie sesji radni prosili też o interwencję w sprawie utrzymania Drogi Krajowej nr 81, utrzymania lasów i cieków
wodnych, a także w kwestiach finansowania samorządów czy problemów z zanieczyszczeniem powietrza.
- Wszystkie podejmę, a o wynikach poinformuję zaraz po otrzymaniu odpowiedzi - zapewnia polityk w
mediach społecznościowych.

Pełne nagranie z sesji dostępne jest tutaj.
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