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Konieczność wyczyszczenia kanału doprowadzającego
wodę do zalewu,

Robert Pawłowski: Brudna woda w zalewie to nie
jest kwestia osadnika. Generalnie woda w zalewie
stoi i nie jest chemicznie oczyszczana. Stanowi
więc doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii.
Należy się zastanowić nad odmuleniem i
wywiezieniem błota. Jak na razie miasta na to nie
stać. Kąpielisko było czynne przez 60 dni, 11 dni
było zamknięte ze względu na zagrożenie
bakteriologiczne. Powodem takiego stanu rzeczy
był m.in. zbyt niski poziom wody w Kaczawie,
upały, zrzut ścieków do Kaczawy przez Świerzawę.
Był to niekorzystny splot okoliczności.
Sprawdziliśmy, czy jak zgłosiła radna Zawiślak, w
mieście z tego powodu panowała epidemia
chorób skórnych. Pozwoliliśmy sobie to
sprawdzić. W ELmedzie nie było przypadków
chorób skórnych, natomiast w naszej Przychodni
Rejonowej były 2 przypadki.
Prowadziłem rozmowy z firmą na temat basenu
przy ul. Legnickiej. Kwota jaką podali to 2 – 3 mln
zł. Zachodzi pytanie czy nas stać na to aby przez 2
miesiące basen był czynny za takie pieniądze.
Doświadczenia innych miast pokazują, że trzeba
podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie.
Radna Agnieszka Zawiślak odpowiedziała, że
osobiście dzwoniła do Przychodni gdzie były
przypadki uczulenia, podobnie do szpitala, gdzie
było dużo przypadków. Można to sprawdzić także
w aptekach.

Usunąć zniszczone tablice przy wjeździe do miasta od
strony Legnicy

Robert Pawłowski: informacyjne przy wjeździe do
miasta od strony Legnicy zamierzamy wymienić.

Wniosek o zamontowanie barierek na skrzyżowaniu ul. B.
Getta Warszawskiego a Rynkiem.

Czy coś się robi w kierunku naprawy uszkodzeń Nad
Zalewem i oczyszczenia dopływu wody do niecki zalewu

Wnioskuję o zabezpieczenie przejścia z ul. B.Getta
Warszawskiego na Rynek. Powstał tam punkt
gastronomiczny i jest bardzo niebezpiecznie, dzieci mogą
wybiegać na ulicę wprost pod koła samochodów.
Proponuję postawienie barierek lub w inny sposób
zabezpieczyć zielenią.

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

Pokazała zdjęcia tablic przy wjeździe do miasta.
Wszystkie tablice wymagają renowacji

Robert Pawłowski: postaramy się, w ramach
posiadanych środków wyremontować tablice
informacyjne.
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Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w 2017 r. pracy
nad planowaniem budżetu na 2018 r. wraz z Radnymi.
Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się
osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie
budżetu na 2017 r. nie ma ujętych istotnych interpelacji
radnych i wniosków mieszkańców w ważnych dla nich
sprawach

Robert Pawłowski : jest uchwała Rady Miejskiej z
2011 roku, która określa jak jest procedowany
budżet. Można wystąpić z inicjatywą co do zadań
w budżecie jednak zgodnie z procedurą w
określonym terminie.

Proszę o podjęcie działań mających na celu
wprowadzenie od 01 stycznia 2018 r. „budżetu
obywatelskiego”. Mieszkańcy Złotoryi chcą samodzielnie
decydować o części pieniędzy z budżetu na inwestycje w
ich miejscu zamieszkania.

Robert Pawłowski : Co do zasadności budżetu
obywatelskiego mam mieszane odczucia. Zadajmy
sobie pytanie czy są rzeczy, które moglibyśmy
zrobić w ramach budżetu obywatelskiego a nie
robimy ich na zgłoszenie mieszkańców. Proszę mi
zaproponować taki katalog rzeczy do wykonania.

Proszę o przedstawienie rozliczenia Radnym Rady
Miejskiej w Złotoryi, jakie kwoty zostały przeznaczone w
okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2016 r. na
dofinansowanie imprez organizowanych na terenie
naszego miasta z pieniędzy publicznych

Robert Pawłowski: Rozliczenie imprez
organizowanych przez miasto będzie
przygotowane w najbliższych dniach.

Informowanie Radnych raz w miesiącu na komisjach kto
złożył wniosek do UM w Złotoryi o dofinansowanie
imprez, jaka kwota na tą imprezę została przeznaczona
przez ZOKiR w Złotoryi i ustalanie z Radnymi kwoty
wsparcia.

Robert Pawłowski: Ustalanie z radnymi kwoty
wsparcia dla organizowanych w mieście imprez to
najlepsza droga ze względów czasowych na
przedłużanie spraw, wręcz paraliż.

Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na „promocję
jednostek samorządu terytorialnego” w projekcie
budżetu na 2017 r. i przekazanie jej na niecierpiące zwłoki
naprawy placów zabaw, oświetlenie .”

Robert Pawłowski: Kwoty na promocje miasta
wydajemy bardzo precyzyjnie. Jeżeli zaczniemy je
obcinać to trudno nam będzie zaistnieć w
województwie, Polsce.
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