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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowni zebrani, mam dwa pytania – na podstawie art. 62 prawa budowlanego, obiekty publiczne,
chociaż inne też mają obowiązek prowadzić księgi obiektu i dokonywać corocznych, okresowych
badań kontroli stanu technicznego tych budynków. I taka książka obiektu od roku 2001 przynajmniej
jest prowadzona dla obiektu w Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reja, o której równie dzisiaj była
mowa. Dokonywano tam corocznie od roku 2001 do roku 2013 takich wpisów o przeprowadzeniu takiej
corocznej kontroli, natomiast potem nastąpiła przerwa od 13 do 17 i 14 grudnia 2017 roku, czyli trzy
miesiące temu dokonano ponownego wpisu o takiej kontroli za rok 2017, gdy już tam nie ma dzieci.
Natomiast przypominam, że miedzy rokiem 13 a 17 jest luka czteroletnia, gdzie tego obowiązku nie
dopełniono. Więc mam pytanie, czy organy nadzorcze prowadzące oświatę stwierdziły ten fakt i jakie
konsekwencje wyciągnięto w stosunku do innych zaniedbań. To jedno pytanie, drugie pytanie dotyczy
Budżetu Obywatelskiego. Było głosowanie niedawno zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta na temat
głosowania nad wybranymi do tegoż głosowania – proszę Państwa, projektami budowalnymi w zakresie
Budżetu Obywatelskiego i kilka projektów przeszło. M.in. przeszedł projekt parkingu przy ul. Ks.
Jerzego Popiełuszki, z którego to obwodu jestem radnym. Zgodnie z procedurą uchwalona ta uchwałą,
głosowanie obywateli jest ostatnim stadium przed wykonywaniem w danym roku budżetowym danego
zadania. Natomiast na ostatniej sesji zadałem pytanie Panu Burmistrzowi, co się dziej z tymi projektami,
nie tylko z moim i dostałem niedawno odpowiedź pisemną, że realizacja parkingu przy ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki jest wstrzymana do czasu ponownej decyzji Rady Miasta odnośnie losu programu
„Mieszkanie plus”. Chciałem się dowiedzieć na jakiej podstawie i kto podjął taka decyzje, że
wstrzymano realizacje już wybranego przez mieszkańców Budżetu Obywatelskiego, który to
projekt działa na podstawie procedury podjętej uchwalą, która nie przewiduje już dalszych opóźnień, ani
nie uzależnia realizacji tego zadania od jakichś innych zdarzeń. Więc jakby powtórzę pytanie – na jakiej
podstawie i dlaczego i co zamierzacie Państwo dalej robić z tym tematem.

