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Interpelacje i zapytania radnych.

Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Zebrani mam dwa pytania. Jedno do Pana
Burmistrza Szumca, chciałem zapytać co się dzieje z budową tego płotu ozdobnego wokół
Parku od ul. Kościuszki? Dwa lata już go budowaliśmy za naszej kadencji a jeszcze chyba
kilka lat wcześniej i końca nie widać? Przerwana budowa chyba w połowie tej ulicy,
pieniędzy nie daliśmy w tym roku z budżetu na kontynuację i nie wiem czy to dalej ma tak
być, czy jakieś są plany w związku z tym LOF-em czy inaczej? Chciałbym, żeby to
skomentować.
I druga rzecz, to chciałbym zapytać, czy jest możliwość zmiany dalszej organizacji ruchu
przy ul. Szkolnej? Otóż wspólnie, widzę, że wychodzi nam dobrze zmiana organizacji w
naszym mieście i by była dokonana na tej ulicy Szkolnej. Zrobiono tam wyjazd jednostronny
również z mojego okręgu 20 i 19 ale na końcu tej ulicy sąsiadującej z ul. 1 Maja jest parking i
ludzie wjeżdżają, nie jadą przez całe osiedle, nie jadą od końca Szkolnej, żeby do tego
parkingu dojechać, tylko od razu wjeżdżają z 1 Maja na ten parking wbrew zakazowi wjazdu,
który stoi na samym rogu Szkolnej i 1 Maja. Przypominam jeszcze tak przy okazji, że ten
znak, miałem takie dwa zgłoszenia, znak stoi pod drzewem, który dzisiaj jest widoczny ale
jak tylko, z za liści, po prostu nie widać zupełnie znaku. Także można tam wysłać Policję,
daliśmy jej ok. 30 tys. więc mają samochód, żeby tam wlepiać mandaty mieszkańcom ale po
co? Lepiej zmienić organizację i chciałbym zaproponować żeby przenieść ten znak zakazu
spod tego drzewa z którego go nie widać w sezonie na koniec parkingu. Wtedy będzie
swobodny wjazd na ten parking, jednocześnie będą mogły w uliczkę samochody skręcić
wewnątrz bloków na osiedle. To było by sensowne i według ludzi ma to jakąś logikę.
Dziękuję.
BURMISTRZ
Pan Radny Gregorowicz kwestia płotu przy Parku. Naszą nadzieją jest, bo i to wpisaliśmy,
żeby to zrobić w ramach projektu ZIT Zielony LOF. Mamy szanse na te 85% dotacji, więc
chcemy te środki wykorzystać.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Następne pytanie zadał Pan radny Grzegorz Gregorowicz, dotyczy reorganizacji ruchu na ul.
Szkolnej. My sobie tam w kuchni, w kuluarach żeśmy już na ten temat rozmawiali ale
powiem to również jeszcze do mikrofonu co dotyczy tych znaków wjazdu od strony 1 Maja
na ul. Szkolną. Są tam dwa znaki jeden faktycznie jest usytuowany blisko rosnącego tego
drzewa. W tej chwili jest widoczny, dlatego po drugiej stronie alternatywnie jest postawiony
drugi znak, żeby kierowcy mogli widzieć ten znak i przestrzegać. Myślę, że nie jest
najlepszym pomysłem przesunięcie tych znaków na koniec tego parkingu, bo, po co wtedy ten
ruch jednokierunkowy. Znowu by dochodziło do kolizji, że na parking od 1 Maja kierujący by
wjeżdżali natomiast od ul. Popiełuszki również by wjeżdżali tym jednym kierunkiem i
powstawałby również problem. Mam nadzieję, że nie dochodziło do kolizji, ale na pewno
jakieś tam odgłosy mieszkańców by się pojawiły, żeby ten znak z powrotem przenieść od
strony ul. 1 Maja.

