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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
Szanowni Goście na poprzedniej sesji mieliśmy tutaj wielu, wielu gości i wynikła taka gorąca
sprawa związana z pawilonem przy ul. Krzywe Koło i w poniedziałek w tym tygodniu miało
odbyć się spotkanie zespołu mediacyjnego z Panem Burmistrzem i z Panem Prezesem
Tomasiakiem. Chciałem się zapytać o efekty tego spotkania. Czy są jakieś pozytywne właśnie
efekty? I drugie pytanie dotyczy dokumentacji obiektu przy ul. Parkowej. Ponieważ w
tamtym tygodniu Komisja Planowania spotkała się z Dyrektorem MOSiR i dowiedzieliśmy
się, że dokumentacja poprawiona niestety nie spłynęła od firmy, która miała ją wykonać a
pierwotny termin gdzie ta poprawiona dokumentacja miała być dostarczona miastu to był 25
maja, czyli już prawie 2 miesiące po terminie a tej dokumentacji nie mamy. Czy może do tego
czasu ta dokumentacja wpłynęła do MOSiR, czy Pan Burmistrz ma wiedzę na ten temat?
Dziękuję.
BURMISTRZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ pracujemy bez przerwy nie miałem szansy
nawet sięgnąć do dokumentów, więc na niektóre pytania odpowiem Państwu na piśmie po
sprawdzeniu w dokumentach, żeby też nie prowadzić państwa w błąd. Pan Przewodniczący
Ściseł podniósł kwestię spotkania. Rzeczywiście 12 we wtorek odbyło się spotkanie z
udziałem Pana Prezesa SM, któremu towarzyszył Pan Mecenas. Również ja poprosiłem tak
jak była sugestia Pana Przewodniczącego Zielińskiego, żeby stworzyła się jakaś taka grupa
trochę nadzorcza nad nami, mediująca, czy wspomagająca nas w pomysłach. Zaprosiłem
przewodniczących wszystkich klubów i Państwa Radnych nieuczestniczących w Klubach.
Podczas prawie 2 godz. spotkania rozmawialiśmy o kwestii uregulowania sprawy gruntu i
pawilonu. Sentencją tego naszego spotkania na tym etapie, bo wszyscy rozumieliśmy, że to
jest jakiś etap rozmów naszych, postanowiliśmy, że jeszcze raz wystąpię i to zrobiłem w dniu
wczorajszym chyba czy przedwczorajszym, do Pana Prezesa ze skonkretyzowaną jak gdyby
prośbą, że chcemy odkupić, jako miasto ten grunt 931 m i żeby Pan Prezes skonkretyzował

cenę, bo na razie o cenie jeszcze nie rozmawialiśmy. Jeśli chodzi natomiast o kwestię
dokumentacji inwestycji Parkowej to odpowiem, bo też chciałbym pełną informację. Na
spotkaniu tak mimochodem, bo był również Pan Dyrektor w ostatnią środę mieliśmy
spotkanie ze sportowcami szepnął mi, że pozyskał dokumenty, ale żeby powiedzieć, w jaki
sposób to odpowiem Państwu na piśmie. Natomiast chciałbym się jak gdyby odnieść do tego,
że sprawa dokumentacyjna to jest jedno i to jest prowadzone postępowanie. Nadzór w
kompetencji naszej, podzieliliśmy się, bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Szumiec nad
MOSiR i wiem, że wielokrotnie odbywają się u nas w mieście spotkania z udziałem i
projektantów. Pan Burmistrz często zaprasza czy wzywa również żeby dopingować dyrektora,
wspomagać. Ten nadzór jest prowadzony przez Pana Burmistrza Szumca. Natomiast ja chcę
powiedzieć bo o tym cały czas mówiłem, że dokumentacja i to robimy to jest jedno a
możliwość sfinansowania i z udziałem środków zewnętrznych, to jest kolejna kwestia, bo
mamy tą świadomość, że my bez pieniędzy zewnętrznych nie jesteśmy, bo zaprojektowaliśmy
sobie nawet w tym roku dochód do budżetu środków zewnętrznych. Na tą chwilę Minister
opublikował i powiem szczerze, moje rozmowy z Panem Ministrem Sportu szły w tym
kierunku, że na pewno się dla nas pieniądze znajdą. Stała się rzecz, którą żeśmy chyba nie
przewidywali tutaj na miejscu, że listę rankingową ustala sejmik wojewódzki i znaleźliśmy
się pod kreską na razie. Aczkolwiek rozmawiałem z Panem Wicemarszałkiem, który
koordynuje tą sprawę i obiecał nam, że w wakacje będzie sesja sejmiku i postara się
wprowadzić nas do rankingu finansowanego przez Ministerstwo Sportu.

