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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Goście ja
przygotowałem sobie dwa pytania. Pierwsze pytanie to chodzi mi o chodnik, który jest na ul.
Lipowej. Może nie dotyczy to miasta bezpośrednio, bo to jest droga powiatowa, ale tam jest
taki kawałek, odcinek tego chodnika, jak idziemy od ul. Szaniawskiego w kierunku
Słowackiego, jest jeden wjazd na zaplecze sklepu „Gama” a drugi wjazd jest to droga łącząca
ul. Lipową z ul. Cmentarną. I tam jest taki kawałeczek odcinek chodnika, który jest wysoko
usytuowany. Tam są takie spadki, ale starsi ludzie właśnie zgłosili mi ten problem, że mają
czasami problem, jak jest ślisko muszą omijać i wchodzić na drogę, na pas ruchu
przeznaczony dla samochodów. Bardzo bym prosił tutaj jeżeli można by było coś w tej
sprawie zrobić bardzo bym prosił. I druga sprawa do Panie Burmistrzu to proszę powiedzieć
jak są realizowane inwestycje z Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Rokitnie? Na jakim
jest etapie budowa, czy termin wrześniowy zostanie dotrzymany, bo chyba Zakład powinien
być z końcem roku, czy we wrześniu? Czy ten termin zostanie dotrzymany, dlatego, że wiążą
się z tym po prostu koszty, wydaje mi się mniejsze odpadów dla mieszkańców? Dlatego, że
transport będzie krótszy i myślę, że za tonę śmieci będziemy w naszym zakładzie płacić
troszeczkę mniej. Dziękuję.
BURMISTRZ
Pan radny Majcher podnosi kwestię chodnika przy ul. Lipowej jest to oczywiście chodnik w
Zarządzie Dróg Powiatowych. Ja wystąpię do Pana Starosty, może po tej sugestii i prośbie
zostanie to uregulowane.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie zadał Pan radny Kazimierz Majcher. Jeśli chodzi o realizowanie inwestycji
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej chciałem oświadczyć, że wszystko
zgodnie z harmonogramem idzie. Został zakończony pierwszy etap budowy, czyli placu
kompostowego. Został odebrany już protokołem. W tej chwili realizujemy drugi etap
budowy, czyli budynku biurowego w hali i zamaszynowienia. Na dzień dzisiejszy są
wykonywane prace związane za ławami fundamentowymi. Z tego, co wiem przebiegają bez
zakłóceń. 26 oczywiście jest rada budowy, na której omawiane są wszystkie problemy.
Zakończenie zakładu przewidziane jest na 30 listopada 2016 roku. Ma spłynąć ostatnia
faktura. Wstępnie planujemy pierwsze rozruchy już w miesiącu wrześniu. Mam nadzieję, że
nie będzie opóźnień żadnych. Przynajmniej nic nie wskazuje na to. Jesteśmy przez cały czas
również monitorowani przez różne instytucje, z którymi mamy umowę czy Polskę cyfrową
czy władzę wdrażającą. Także jest wszystko pod kontrolą, nie ma żadnych obaw.

