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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ – Wiceprzewodniczący Rady
Panie Burmistrzu, ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy inwestycji, którą przyjęliśmy jako
Rad Miasta w tegorocznym budżecie – budowa oświetlenia przy chodniku do SOLBETU.
Chciałem zapytać na jakim etapie są prace związane z realizacją tej inwestycji. Mamy połowę
roku więc jakieś informacje na pewno już są. Proszę o przekazanie tych informacji. I drugie
pytanie dotyczy również działań inwestycyjnych. Otóż na Komisji Planowania – wyjazdowej,
byliśmy na ulicy Parkowej. Oglądaliśmy realizację inwestycji – „Budowa boiska” i
otrzymaliśmy wtedy informację od Pana Zastępcy Burmistrza Szumca i Pana Dyrektora
MOSiR-u, że dokumentacja jest poprawiana i ta poprawiona dokumentacja powinna tutaj
trafić do Urzędu pod koniec czerwca. Chciałem tutaj zapytać, czy ta dokumentacja trafiła
tutaj. I jeszcze pytanie związane z tą inwestycją – co w tej chwili się dziej na ulicy Parkowej?
Czy trwają jakieś prace i jakie? Dziękuję.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie zadał Pan Radny Ściseł dotyczy oświetlenia przy chodniku do Solbetu. Już
jakiś czas, myślę, że 1,5 tyg. zostało złożone zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.
Starostwo Powiatowe ma na to 30 dni. Najczęściej zdarza się tak, że to jest maksymalny
termin do akceptacji tego zgłoszenia. Nie mamy na daną chwilę sygnałów, że są jakieś
nieprawidłowości. Myślę, że tak gdzieś w połowie lipca powinniśmy przystąpić do prac jeśli
nie będzie większych problemów. Następnie Pan pyta o inwestycję przy ul. Parkowej.
Podobne pytanie pada bodajże od Pana Przewodniczącego Jacka Tomasiaka. Tak, również
dotyczące Parkowej. Dzisiaj z Panem Dyrektorem rozmawiałem na ten temat. Trwają nadal te
prace projektowe. Pytałem kiedy w końcu ruszą te prace budowlane więc otrzymałem
odpowiedź, że już w niedługim czasie. Tak jak wcześniej było wyjaśniane już mógłby
wykonawca wchodzić na parking aczkolwiek jest jeszcze problem z tym wjazdem. Ten wjazd
należy przesunąć, niestety gdzieś tam pojawił się trójnik gazowy i szybciej będzie
przeprojektowanie, przesunięcie o 2 m tego wjazdu niż uzyskanie pozwolenia od
gazowników. Zapewne to by dłużej trwało. Niedługo te prace ruszą.

Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Chciałbym jeszcze wrócić do kompleksu parkowego. Nie chciałbym państwu aż tak dużo
zabierać czasu, ale też nie wiem skąd się pojawia, że budujemy boiska? Ja jeszcze raz
podkreślam, że umowa z wykonawcą z Firmą Saltex jest podpisana tylko i wyłącznie na
boisko ze sztucznej nawierzchni. Termin zakończenia tej inwestycji -31.08.2017 r. tak jak już
wiele razy mówiłem zarówno wykonawca jak i my jesteśmy zainteresowani skończeniem tej
budowy w tym roku i myślę, że tak będzie. Myślę, że chwilowe te problemy projektowe już w
niedługim czasie zostaną zakończone i zostanie nam faktycznie wykonanie. Również chcę
powiedzieć, że został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie właśnie tego
budynku kubaturowego.

