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Zapytał, czy istnieje Młodzieżowa Rada Miejska. Trzeba
podjąć decyzję czy podtrzymujemy jej istnienie czy nie

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara
odpowiedziała, że Rada Miejska nie podjęła żadnej
działalności. Członkami Rady byli głównie
uczniowie klas 3, którzy po zakończeniu szkoły
żadnej działalności nie podejmowali. Prowadziłam
rozmowy w szkołach ale bez skutku. Na dodatek
kadencja Rady Młodzieżowej skończyła się.
Robert Pawłowski: Młodzieżowa Rada Miejska powstanie jej wypłynęło od rządzącej wtedy partii
PO. Zaangażował się w jej powstanie Jakub
Jagiełło. Za młodzież jednak nic nie zrobimy,
młodzi muszą tego chcieć. Byt na siłę nie ma
sensu. Uważam, że w Złotoryi mamy tyle różnego
rodzaju aktywności iż bez tej rady młodzież ma co
robić.

Poprosił, żeby w informacji międzysesyjnej nazwy
instytucji były pisane pełną nazwą, niektórych skrótów
nie można rozszyfrować.

Robert Pawłowski: Sprawa skrótów w informacji
międzysesyjnej- postaramy się rozszerzać nazwy.

Zgłaszałem już kilkakrotnie, że kostka położona w
centrum miasta w wielu miejscach jest wykruszona.
Dobrze byłoby to uporządkować.

Robert Pawłowski: proszę radnego o wskazanie
gdzie są te ubytki w kostce. Postaramy się
problem zidentyfikować i podjąć kroki naprawcze.

Wieża podświetlona jest 2 lampami, jedna z nich nie
świeci, wisi jakiś kabel, który stwarza niebezpieczeństwo

Robert Pawłowski: Lampę na wieży sprawdzimy.

Dziennik elektroniczny jest w Szkole Nr 3, rodzice ze
Szkoły nr 1 proszą o rozważenie możliwości
wprowadzenia takiego dziennika u nich.

Robert Pawłowski: W Szkole Podst. Nr 3 też nie
ma dziennika elektronicznego. Na tego typu
projekty trzeba mieć środki

Na budynkach w Rynku rury spustowe są pozatykane,
woda ścieka po rynnach i wypłukuje spoiny w kostce
brukowej. Trzeba się tą sprawą zainteresować. W
przypadku Wspólnot Mieszkaniowych skierować sprawę
do zarządów.

Robert Pawłowski: Wyczyszczenie spustów i
rynien na budynkach w Rynku będzie zrobione,
proszę wskazać na których naszych obiektach
mają miejsce te zanieczyszczenia.

Kilka miesięcy temu mówiłem o przejściu do ul. Kościuszki
od al.. Miłej. Bramka jest zamknięta. Trzeba ustalić kto ją
zamyka i dlaczego.

Robert Pawłowski:

Czy coś się będzie działo w mieście z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polskiego?

Robert Pawłowski:Kulminacja obchodów 1050lecia państwa Polskiego przewidziana jest na dzień
11 Listopada.

Przejście od ul. Basztowej do Muzeum wygląda
obskurnie. Należy poprosić właścicieli o uporządkowanie
terenu

Robert Pawłowski: Bałagan na ul. Przelot – są tam
wspólnoty, sprawdzimy kto ponosi
odpowiedzialność za nieporządek.

Źródło: protokoły z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (BIP)

Józef Banaszek

Aktywność radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w roku 2016
informacja

plan zagospo

wniosek

ustnie

Sesja nr:

16

porządek

ul. Maluchów

wniosek

ustnie

Sesja nr:

16

transport

seniorzy

zapytanie

ustnie

Sesja nr:

16

finanse

RPK

zapytanie

ustnie

Sesja nr:

17

porządek

Rynek

informacja

ustnie

Sesja nr:

18

ruch pojazdó

Rynek

wniosek

ustnie

Sesja nr:

18

informacja

miasto

zapytanie

ustnie

Sesja nr:

18

informacja

Brama Jubileu

zapytanie

ustnie

Sesja nr:

19

porządek

ul. Staszica

zapytanie

ustnie

Sesja nr:

19

porządek

ul. Krzywoust

wniosek

ustnie

Sesja nr:

19

porządek

Strzelnica Spo

wniosek

ustnie

Sesja nr:

20

Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania miasta
. Proszę Burmistrza o zapoznanie radnych z wnioskami.

Robert Pawłowski: Zmiana Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zgłoszono ok. 300 wniosków i zapoznanie się z
nimi trochę potrwa. Na najbliższą Komisję
Gospodarczą przygotujemy podsumowanie zmian.

Prośba o uzupełnienie tui na ul. Maluchów. Część z nich
uschła.

Robert Pawłowski: tuje wysychają ze względu na
spływające wody z solą.

Sprawę transportu dla osób starszych i
niepełnosprawnych do Przychodni czy Szpitala
poruszałem już kiedyś. Czy coś się w tej sprawie dzieje ?

Robert Pawłowski: MPK wyceniło nam taką usługę
na ok. 20 – 30 tys. miesięcznie. Nie stać nas na to.
W innych miastach jak np. Legnica mogą pozwolić
sobie na wynajęcie autobusu niskopodłogowego
do tych celów.

Zapytał, czy znane są już oszczędności po akcji zimowej?

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski: Rozliczenie
akcji zimowej nastąpi w dniu 31 grudnia br.
ponieważ akcja zimowa rozliczana jest w cyklu
roku kalendarzowego

Mieszkańcy miasta dziękują za ukwiecenie środka miasta I
Rynek.

Mieszkańcy miasta postulują, aby Rynkowi przywrócić
dawną rolę deptaka. Straż Miejska winna zwrócić większą
uwagę na wjeżdżające na rynek samochody dostawcze.
Może się to odbywać w wyjątkowych przypadkach za
zgodą M. Większość sklepów ma dojazd od strony
zaplecza.

Robert Pawłowski zaproponował, aby odpowiedzi
na pytania zadane na sesji udzielać w formie
pisemnej.

Dużo się słyszy o tworzeniu formacji obrony terytorialnej
kraju. Dotykają nas różnego rodzaju kataklizmy a takie
jednostki są pomocne w akcjach ratunkowych. Czy myśli
się o powołaniu takich formacji?

Robert Pawłowski: powołanie Jednostek Obrony
Terytorialnej Kraju jest zadaniem rządowym. My
mamy Jednostkę Poszukiwawczo —Ratowniczą,
która spełnia funkcję ratowniczą w trakcie
jakiegoś kataklizmu.

Mieszkańcy miasta pytają czy będzie ustawiona Brama
Jubileuszowa.

Robert Pawłowski: Brama Jubileuszowa wymaga
remontu, odpadła okleina. Zdania co do
ustawienia bramy są podzielone. Jak będziemy
mieli wolne fundusze to postaramy się remont
zrobić.

Czy sprawa rury ściekowej na ul. Staszica została
załatwiona?

Robert Pawłowski: szczegółowe odpowiedzi
otrzymają radni na piśmie

Dostrzegam, że studzienki ściekowe są nieregularnie
czyszczone. Chodzi o ul. Krzywoustego. Na interwencję 1
studzienkę oczyszczono, pozostałe są zamulone.
Powinien być harmonogram prac w tym zakresie.

Robert Pawłowski: Ul. Krzywoustego jest drogą
powiatową. Zwrócimy uwagę na stan studzienek.

Otoczenie Strzelnicy Sportowej - bałagan, brud,
oberwana brama wjazdowa. Otoczenie nie napawa
pozytywnymi wrażeniami a przecież odbywają się tam
bardzo często zawody strzeleckie.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Sprawę
Strzelnicy Sportowej przekażę panu
Zatwardnickiemu. Miasto porządkuje teren koło
strzelnicy, wykasza trawę itp.
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W parku / Górka Mieszczańska/ panuje nieporządek,
kosze na śmieci nie są opróżniane

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Sprzątanie
parku tzw. Górki Mieszczańskiej odbywa się
doraźnie.

Czy planuje się poczynić jakieś kroki wokół zabytkowej
szubienicy w parku. Ten zabytek może stanowić atrakcję
turystyczną naszego miasta.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Szubienica
została zbadana przez archeologów a Marszałek
Samborski obiecał, że pomoże w rekonstrukcji.
Jednak brakuje nam szczegółowych danych.
Można z tego zrobić atrakcję turystyczną. W chwili
obecnej teren został uporządkowany

Na wysokości firmy INTERDEKOR na ul. Krzywoustego
panuje ogromny fetor. Wygląda na to, że wybija tam
kanalizacja, proszę aby to sprawdzić.

Robert Pawłowski: Zgłoszoną przez radnego
Banaszka sprawę fetoru wydobywającego się na
ul. Krzywoustego sprawdzimy.

Wykonywany jest wjazd do ul. Krzywoustego. Czy ma to
być połączenie z ul. Śląską?

Robert Pawłowski:Wykonywany jest przepust
kanalizacji deszczowej w istniejącym wąwozie, co
umożliwi swobodny i skanalizowany przepływ
wody z umiejscowionego powyżej samowypływu
oraz wód gruntowych z pól.

Od dłuższego czasu wnioskuję o zamontowanie kamery
monitoringu na ul. Joannitów. Zebrałem podpisy
mieszkańców w tej sprawie, którzy twierdzą, że
zamontowanie kamery jest zasadne. Wniosek wraz z
podpisami mieszkańców składam do protokołu.

Robert Pawłowski: Kamera zostanie
zamontowana w przyszłym roku budżetowym.

Wnioskuję o włączenie do finansowania z budżetu miasta
w 2017 r. remontu przejętego na stan Miasta muru
obronnego (w sąsiedztwie ogrodu klasztornego) od
strony ogrodu (stan muru – katastrofalny, co stwierdził
Burmistrz nie będąc jeszcze Burmistrzem).

Robert Pawłowski: Został złożony wniosek o
dofinansowanie renowacji muru do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa narodowego

W informacji międzysesyjnej dostaliśmy informację o
udziale Burmistrza w debacie na temat oświaty. Proszę o
przybliżenie wyniku spotkania

Robert Pawłowski: debata dot. edukacji odbyła się
ale bez żadnych konkluzji. Wychodzimy z
pewnymi inicjatywami.

Proszę o wyczyszczenie rynien na budynkach na ul.
Piłsudskiego. Rok temu też zgłaszałem tą sprawę, że
deszczówki są zatkane ale nie wszystkie zostały
udrożnione.

Robert Pawłowski: Rury spustowe – będą
wykonane przeglądy.

Wracam jak co roku do święta 11 Listopada i powtarzam
moje spostrzeżenie. Jak na tych uroczystościach nie
będzie nauczycieli to nie będzie wychowanków.

Robert Pawłowski: Święto 11 Listopada
organizowało Starostwo Powiatowe. Nasza,
miejska impreza była zorganizowana w ZOKiR.
Cała sala była wypełniona: byli rodzice, dzieci,
nauczyciele. Z tej okazji robimy różne imprezy w
szkołach, organizujemy konkurs historyczny.
Uważam, że patriotyzmu nie manifestujmy ale
bądźmy patriotami. Oskarżanie nauczycieli nie
jest zasadne.

Wrócił do tematu doświetlenia przejść dla pieszych.
Wieczorem, w nocy, na przejściach jest bardzo
niebezpiecznie. Czy nie można pokusić się o zakupienie
różnych odblaskowych urządzeń?

Robert Pawłowski : doświetlenie przejść dla
pieszych będzie następowało podczas remontu
dróg. Są inne sposoby aby pieszy był widoczny:
kamizelki, opaski odblaskowe. Pasy będą
malowane na wiosnę
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