Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2017 r.
W sprawie nadania Jackowi Kurskiemu statusu persona non grata w Opolu

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miasta
Opola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miasta Opola wzywa Prezydenta Opola do nadania Jackowi Kurskiemu statusu
persona non grata i obwieszcza, że Jacek Kurski jest w Opolu osobą niepożądaną.
2. Przyjęcie tej uchwały nie pociąga za sobą żadnych działań administracyjnych i posiada
tylko znaczenie symboliczne.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Opola do przekazania niniejszej uchwały
Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Uzasadnienie
Wnioskujemy o przyjęcie tej uchwały, aby wyraźnie i dobitnie przeciwstawić
się poczynaniom prezesa Jacka Kurskiego, którego działalność, cenzorskie zapędy i
spowodowany tym bojkot artystów, doprowadził do braku możliwości
przeprowadzenia
KFPP
w
Opolu
w
ustalonym
wcześniej
terminie.
W kilkudziesięcioletniej historii tego wydarzenia festiwal nie odbył się tylko raz - było
to w 1982 roku, podczas trwania stanu wojennego. Nie można też zapomnieć o
stratach finansowych, które poniosło miasto, opolscy przedsiębiorcy, czy chociażby
ludzie zaangażowani bezpośrednio w tworzenie festiwalu. Straty te można odzyskać
w procesach, jakie ludzie ci powinni wytoczyć TVP S.A., niemniej jednak strat
wizerunkowych łatwo odrobić się nie da. Nie możemy pozwolić na to, aby Jacek
Kurski - bez żadnych konsekwencji - niszczył nasz prestiż, dumę oraz dorobek
kilkudziesięciu lat istnienia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jesteśmy
pewni, że artyści dobrze odbiorą tę uchwałę i razem z nimi będziemy mogli - bez
dyktatu TVP - zorganizować festiwal wolny od cenzury, kłamstw politycznych i
agitacji, już w roku 2018.
Uchwała ta nie rodzi skutków finansowych.
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Opola upoważnionymi
do reprezentowania wnioskodawczyń i wnioskodawców w pracach nad tym
projektem na forum Rady Miasta są: Jacek Różycki, Tomasz Stochniał i Waldemar
Hartman
Podpisy:

Wnioskodawcy upoważniają Jacka Różyckiego, Tomasza Stochniała i Waldemara Hartmana do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad
złożonym projektem uchwały na forum Rady Miasta Opola
Wykaz osób udzielających poparcia obywatelskiemu projektowi uchwały ws. przyjęcia uchwały o nadaniu Jackowi Kurskiemu statusu osoby
persona non grata w Opolu

Lp.

Imię i nazwisko

Adres stałego zameldowania w
Opolu
(Opole, ulica, numer domu, numer
lokalu)

Numer ewidencyjny PESEL

Oświadczenie o
czynnym prawie
wyborczym
Tak/Nie*

Podpis

1.
Opole,
2.
Opole,
3.
Opole,
4.
Opole,
5.
Opole,
6.
Opole,
7.
Opole,
8.
Opole,
9.
Opole,
10.
Opole,
* Tak, oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze/ Nie, oświadczam, że nie posiadam czynnego prawa wyborczego
W celu przekazania wypełnionych list prosimy o kontakt z:...................................................... , email:.....................................................................................................................

