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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ – Wiceprzewodniczący Rady Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy
informacji, która obiegła nasze miasto kilka dni temu, informacja o tym, że w parku miejskim
zniszczono ławki i inną infrastrukturę ogrodową. I mam w związku z tym zapytanie, czy
władze miasta zamierzają dokonać naprawy ławek kamiennych, czy też ich modernizacji, a
może wymiany na ławki bardziej funkcjonalne? Wielokrotnie mieszkańcy i radni zgłaszali
fakt, że kamienne ławki nie są wykorzystywane przez mieszkańców z uwagi na ich złe
właściwości termiczne, na złe właściwości termiczne materiałów, z których są wykonane. Po
prostu te ławki pełniły, czy też pełną, bo pewnie wszystkie nie zostały rozbite, walory
estetyczne, a nie spełniają takiej funkcji odpoczynku i rekreacji. Drugie pytanie dotyczy planu
budownictwa mieszkań socjalnych, który przyjęliśmy bodajże 2 lata temu. Plan przewidywał
wykonanie pewnych działań w tym zakresie na najbliższe 5 lat. I chciałem się dopytać, jakie
działania zamierzają podjąć, czy podjęły władze Miasta w kwestii realizacji tego planu i
realizacji tego problemu. To pytanie mi się nasunęło w kontekście takim, że Pan Burmistrz w
swoim sprawozdaniu poinformował nas o sprzedaży kilku miejskich działek. My na Komisji
Planowania rozmawiając o problemie budownictwa socjalnego, rozważaliśmy taka
możliwość, żeby budować mieszkania socjalne na działkach miejskich, dostaliśmy wykaz
tych działek, ale na pewno tych działek, które Pan sprzedał i przekazał informacje o ich
sprzedaży, na pewno na tym wykazie, który my dostaliśmy, nie było. Były działki w okolicy
Krańcowej, były działki na ulicy Wojska Polskiego, a na pewno tych, które Pan tutaj
wymienił, na tej liście nie było. Czyli powtórzę pytanie: w jaki sposób władze Miasta
zamierzą realizować plan budownictwa socjalnego w tym roku? Dziękuję bardzo.

BURMISTRZ
Pan radny Ściseł też pozwoli połączyć tutaj z Panem radnym Tomasiakiem, podnosili kwestię
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez realizację naszego programu mieszkaniowego.
Chce tutaj powiedzieć, że rzeczywiście robiliśmy rozeznanie w zakresie nabycia
nieruchomości do celów mieszkań socjalnych, ale jednocześnie chcemy to skorelować z
przygotowanym programem rządowym budownictwa mieszkań komunalnych, socjalnych i
taniego budownictwa na wynajem. Myślę, że najbliższe tygodnie będą już rozstrzygały o tym

programie, więc będziemy reagować jakie możliwości nam pozwolą ten program rządowy
wykorzystać do realizowania naszego programu mieszkaniowego.

