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Interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady JAN ŚCISEŁ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście, ja
mam jedno zapytanie. Ono dotyczy LOK. Chciałem się zapytać, może jeszcze powiem, że
kilka dni temu na uroczystości miejskiej z okazji 25- lecia samorządu przekazano nową
siedzibę LOK w dawnej Hali Targowej, zmodernizowanej, wyremontowanej. Chciałem
się dopytać czy LOK przeniósł się, bądź przeniesie się w całości do nowej siedziby?
Czy też będzie dalej zajmował budynek tutaj w Rynku, czy też część lokali,
pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2?
Drugie pytanie: LOK zapewne zwolnił część pomieszczeń w tym gimnazjum. Jakie są plany
co do wykorzystania tych pomieszczeń? I jeszcze może drugie zapytanie. Z radością
przyjąłem tą informację o solarach, że będą montowane. Chciałem się zapytać, bo wiele
jest takich pytań do mnie od mieszkańców, również problem ten dotyczy mnie
bezpośrednio, kiedy może ten program montażu instalacji grzewczych, solarnych może
ruszyć? Pan Burmistrz mówił, że jesienią powinien się zakończyć, a ja się dopytuję kiedy
może ruszyć bo od kwietnia kiedy podpisaliśmy umowę i wpłaciliśmy pierwszą transzę nie
dostaliśmy żadnych informacji. A zbliża się okres takich wyjazdów, wczasów no i
ważne, żeby taką informację mieć. Dziękuję bardzo.
BURMISTRZ
Pan radny Ściseł podnosi kwestię LOK i Hali. Tak jak już wcześniej wspomniałem kłopoty
zdrowotne Pani Dyrektor trochę wydłużają adaptację, czy przeniesienie się z obiektami. Dam
Państwu odpowiedź, jeśli się zaadaptują czy cokolwiek zostanie na bazie gimnazjum, czy też
nie. Mamy trzy kondygnacje do zagospodarowania w Hali i myślę, że jest to powierzchnia,
która powinna w sposób wystarczający zaspokajać potrzeby LOK jeśli chodzi o różnego
rodzaju zajęcia. Są pomieszczenia i wyciszone i galeria i sale prób więc myślę, że w
niedługim czasie jak się Pani Dyrektor zaadaptuje to przekażę Państwu tą informację.
Natomiast jeśli chodzi o instalację kolektorów to tak jak wspominałem jeśli nie zaśpimy jutro
z Panią Skarbnik to o 11:00 podpisujemy umowę z Zarządem Województwa. Żartuję
oczywiście. Jutro podpisujemy z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie,
ale jednocześnie już w międzyczasie organizowaliśmy przetarg. W piątek jest otwarcie
ofert na wybór wykonawcy tych instalacji. Będziemy czynili starania, żeby możliwie jak
najszybciej podpisać umowę i wykonawca wszedł z inwestycją. Natomiast nie jesteśmy w
stanie przewidzieć, bo tutaj obserwując otoczenie to co się działo w innych samorządach
no najczęściej przetargi są zaskarżane w tej akurat branży. Nie potrafię przewidzieć
jak zakończymy postępowanie przetargowe.

