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Zapytał o możliwości dofinansowania przez Urząd Miejski
zakupu radiowozu dla policji. Sprawę tą poruszyłem już
na komisji Budżetu i Finansów, chodzi o 10 tys. zł. Od
kilku lat w zakupie samochodu dla policji uczestniczą
gminy z powiatu złotoryjskiego. Wsparcie policji pozwoli
na lepsze funkcjonowanie w terenie. Sprawny radiowóz
to sprawne funkcjonowanie w terenie.

Robert Pawłowski : Na potrzeby Policji wstępnie
obiecałem 15.600 zł a więc więcej niż prosił radny
Bartnicki, będzie zmiana w budżecie.

Poruszył sprawę przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej.
Wszystkie przejścia w mieście mają wysepki tylko to koło
ul. Karola Miarki nie ma. Zrobiłem eksperyment i w nocy
stwarza to duże zagrożenie. Proponuję zrobienie wysepki
lub zainstalowanie sygnalizacji świetlnej. Zlustrowałem
wszystkie miejsca przejść, jest ich w mieście 19 a tylko 2
są prawidłowo oświetlone, pozostałe to pola minowe.

Robert Pawłowski: ciąg przejść dla pieszych na ul.
Legnickiej, Staszica, pl. Reymonta i ul. W.Polskiego
jest w gestii Dyrekcji Dróg i Kolei . Mamy 19 takich
przejść, z czego 1 jest wzorcowe. Przebudowa 1
przejścia to koszt ok. 100 tys. zł. Na wszystko
musielibyśmy wydać ok. 1 mln zł. Zastanowimy
się, czy własnym sumptem przejść nie doświetlić.
Sprawę będziemy zgłaszać do Wrocławia.
Zgadzam się , że przejście przy ul. K.Miarki jest
bardzo niebezpieczne.

Zapytał, czy będzie robione przejście dla pieszych na ul.
Karola Miarki. Podobno opinie w tej sprawie wydała
policja i Zarząd Dróg.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski: Sprawa
wykonania przejścia na ul. Karola Miarki jest w
toku.

Podziękował, że ruszyła inwestycja na ul. Wiejskiej. Droga
została wytyczona ale nie odpowiada realiom bo na
środku drogi jest hydrant i stoi lampa oświetleniowa.
Należy to poprawić. Następnie poinformował, że na
Komisji Gospodarczej zgłoszono wniosek o włączenie do
planu remontów na 2016 rok ul. Monte Cassino.

Robert Pawłowski: Lampa na ul. Wiejskiej –
sprawdzimy czy droga jest dobrze wytyczona,
Jeżeli chodzi o remont ul. Monte Cassino problem
wyjaśniałem na Komisji Gospodarczej. Drogę
możemy remontować ale problemem jest
ustalenie drogi alternatywnej.

Mieszkańcy ul. Broniewskiego twierdzą, że przejście do
ul. Legnickiej jest wykonane doraźnie, nie można tam
przejechać wózkami. Ktoś wyznaczając przejście nie wziął
tego pod uwagę.
Dlaczego ul. Broniewskiego nie jest połączona z ul.
Parkową, czy są jakieś przeszkody. Mieszkańcom chodzi o
lepszą komunikację między ulicami.

Robert Pawłowski: problem przejścia przy ul.
Broniewskiego – tam trwa inwestycja, będzie
stacja Schella. Inwestor zobowiązał się do
zrobienia chodnika, przejścia z tzw. azylem.
Połączenie ul. Broniewskiego z ul. Parkową jest
sprawą do dyskusji z mieszkańcami.

Pani Skarbnik informowała, że są środki na budowę wiaty
koło ZOKiR. Gdzie ona stanie?Parking przy ZOKiR –
korzenie drzew powodują, że nie można tam parkować.

Przypomniał, że miesiąc temu mówił o przejściu na ulicy
Karola Miarki. Temat gdzieś ugrzązł mimo uzyskania
wszystkich pozytywnych opinii niezbędnych dla budowy
przejścia.

Robert Pawłowski: Sprawa przejścia na ul. K.
Miarki - sprawdzimy na jakim jest etapie.

Mieszkańcy ul. Broniewskiego wystąpili z wnioskiem o
wykonanie progu spowalniającego. Wg mojej obserwacji
nie ma tam dużego ruchu.

Robert Pawłowski: jak już powiedziałem
wcześniej, nowe progi zwalniające będą
wykonywane podczas remontów dróg. Ulica
Broniewskiego jest wąska i nie powinno się tam
jeździć szybko.

Na ul. Legnickiej 10, ciąg pieszy poniżej ORLENU, ludzie
się przewracają bo jest tam wypiętrzona studzienka ( 7
cm) i jakiś zawór (5,5 cm). Proszę o uporządkowanie tej
sytuacji.

Robert Pawłowski: Sprawdzimy na ul. Legnickiej
10, czy rzeczywiście jest niebezpiecznie z powodu
wypiętrzonej studzienki i wystającego zaworu.
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Stan schodów od strony TAXI do NETTO wymaga
natychmiastowego remontu.

Robert Pawłowski: Schody od postoju do sklepu
Netto znajdują się na terenie ORLENU.

Wnioskuję, aby na każdym posiedzeniu Komisji
Gospodarczej obecny był Naczelnik Wydziału Mienia.

Robert Pawłowski: Naczelnik Wydziału Mienia
będzie na każdej Komisji Gospodarczej.
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