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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowni zebrani, mam pytanie do Pana Burmistrza jakby z lekka potoczne, myślę,
że banalne ale chyba ważne dla ludzi. Otóż niektórzy mieszkańcy zapytali mnie, właśnie
jak by lada moment, o godziny otwarcia miejskiego szaletu. Przepraszam, że ja o to
pytam, ale są sprawy proste, które są ważne dla ludzi. Otóż ten szalet miejski jest czynny
do 17:00 i ludzie skarżą się, że po 17:00 rodzice z małymi dziećmi stukają choćby do
ratusza, żeby móc coś tam zrobić. Więc jest moje pytanie czy istnieje możliwość jakby
przedłużenia czasu pracy
szaletu? Dziękuję.

BURMISTRZ
Pan radny Gregorowicz podnosi kwestię szaletu. Z tym też jest pewien problem a mianowicie,
że ci Państwo, którzy w tej chwili prowadzą obsługę już wielokrotnie chcieli zrezygnować,
bo to jest nieopłacalne dla nich, tak twierdzą. My w tej chwili prowadzimy prace
projektowe ze współwłaścicielami na modernizację tej niskiej części Hali. Pewnie
trzeba będzie ogłosić przetarg na obsługę tego szaletu po modernizacji. Natomiast proszę
też o zrozumienie, jeżeli chodzi o ubikacje, toalety w Urzędzie. Między innymi, dlatego
klucz, to jest konieczność. Ja też bym na XXI wiek nie powinno czegoś takiego być,
ale kradzież urządzeń, papieru toaletowego, brudzenie całych ścian w toalecie też nie
przystoi na XXI wiek a to się działo. Jakoś próbujemy tych, którzy korzystają żeby nie
wchodzili z ulicy i żeby nie wychodzili na ulicę, po prostu, żeby tym gestem podejścia po
klucz, jeśli rzeczywiście jest taka potrzeba, bo rzeczywiście nikt nie blokuje wejścia do
toalety. To było przyczyną główną, że ten klucz jakoś jest dystrybuowany do
mieszkańców, bo spotykaliśmy non stop, jeśli było otwarte to te zachowania były nagminne.
Stąd też taka reakcja.

