Aktywność radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w roku 2016
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Zapytał, czy trwają przygotowania do obchodów Święta
Żołnierzy Wyklętych oraz czy miasto będzie w to
zaangażowane.

Robert Pawłowski: Organizacja Święta Żołnierzy
Wyklętych – osobiście liczyłem, że obchody
zorganizują środowiska z roku ubiegłego a my
jako miasto się do tego włączymy. Chodzi o to aby
historia była żywa, nie patrzę na Pana jako
członka PiS ale jako mieszkańca miasta.

Rok temu poruszałem sprawę wykwaterowania ludzi z
mieszkań przy ulicy Chrobrego 2. Wykwaterowani zostali
czasowo, na okres remontu budynku. Do tej pory / kilka
lat/ nikt się nimi nie zajmuje. Pani wykwaterowana na pl.
Matejki mieszka w kawalerce, meble niszczeją
pochowane po garażach. Co miasto zamierza z tym
zrobić?

Robert Pawłowski: - mieszkańcy z budynku
Chrobrego 2 zostali wykwaterowani do pełnych
mieszkań. Zachodzi pytanie czy będziemy ten
budynek remontować. W tym roku nie mamy
środków żeby to robić, jednak od tematu nie
uciekniemy.
Radny Grocki wtrącił, że ci ludzie zostali
pozostawieni sami sobie od 7 lat. Nikt się nimi nie
interesuje. Meble mają składowane po garażach,
ludzie żyją na kartonach.

Mieszkańcy ul. Hożej proszą o zamontowanie „
szykanów” na jezdni.
Odbywają się tam wieczorami wyścigi samochodowe

Robert Pawłowski: z szybką jazdą samochodów
spotykamy się na wszystkich ulicach. Nim
przyjedzie Policja już nikogo nie ma. Trzeba
zapisać numer rejestracyjny i podać policji.
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Hożej
nie jest możliwe, ponieważ jest to droga
dojazdowa karetek pogotowia do szpitala.

Podokręcać znaki drogowe w Miasteczku Nauki Jazdy.

Przeprosił Burmistrza Miasta za swoje wystąpienie na I
części sesji w dniu 13 maja br. Sprawę zgłębiłem i
dowiedziałem się, że żadna msza święta odprawiana w
kościele w intencji ojczyzny nie była opłacana.
Robert Pawłowski zaproponował, aby odpowiedzi
na pytania zadane na sesji udzielać w formie
pisemnej.
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Na pl. Reymonta jest tablica informacyjna a pod nią
chodnik, który się zapadł, Powstał dół bardzo
niebezpieczny, jeśli ktoś z oglądających tablicę się zagapi
to wpadnie do dołu.
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Robert Pawłowski: ławki w obrębie Rynku są
potrzebne, ale dopóki jest tam Grzybek to nie ma
specjalnie na nie miejsca. Tam są potrzebne ławki
stylowe, które drogo kosztują.

porządek

Rynek

informacja

ustnie

Sesja nr:

19

informacja

mieszkańcy

wniosek

ustnie

Sesja nr:

19

Podziękował za ustawienie ławek w Rynku

Zgłosił potrzebę wyjaśnienia sprawy wypłat 500 +. Mam
sygnały, że osoby, które złożyły dokumenty w kwietniu
nie dostały jeszcze pieniędzy.
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Robert Pawłowski: wg mojej informacji wypłata
500+ odbywa się sukcesywnie. Problemy
pojawiają się tam gdzie zachodzi potrzeba
doniesienia dokumentów. Terminy nie zostały
przekroczone. Poruszoną przez Pana sprawę
dokładnie sprawdzimy.

Władysław Grocki
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Obiła mi się o uszy sprawa, że na placu na ul.Marii
Konopnickiej i ul. B. Getta Warszawskiego miał powstać
parking podziemny na ok. 250 samochodów. Czy to
prawda?

Robert Pawłowski: Była przygotowana za
poprzedniego Burmistrza koncepcja budowy
parkingu wielopoziomego w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Nie znajduje ona jednak
ekonomicznego uzasadnienia. W/w grunty zostały
podzielone i są obecnie wystawiane na sprzedaż w
trybie przetargów nieograniczonych.

Chcę zapytać o stadion. Interesuje mnie sprawa treści
uzasadnienia wniosku o dofinansowanie remontu
stadionu.

Robert Pawłowski: Ze względu na obszerny
materiał, zapraszam Pana do osobistego
zapoznania się z treścią uzasadnienia w Wydziale
Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora.

W informacji międzysesyjnej wyczytałem o negatywnej
opinii w sprawie budowy małej elektrowni wodnej na
Kaczawie w Jerzmanicach Zdroju oraz o wymianie
twardych dysków monitoringu miejskiego. Proszę o
wyjaśnienie tej sprawy.

Robert Pawłowski: Jeśli chodzi o pierwszą część
pytania to elektrownia wodna na Kaczawie miała
być zrealizowana w rejonie jazu, z którego
pobieramy wodę do zalewu. Planowana
inwestycja nie brała pod uwagę zasilania zalewu i
była sprzeczna z naszym pozwoleniem wodnoprawnym.
Koszt wymiany dysków twardych w rejestratorze
monitoringu miejskiego to 9 389 zł. Jeden dysk
kosztował 937 zł (zakupiono 10 dysków) + 19 zł
koszty wysyłki. Dyski twarde zostały zakupione w
sklepie internetowym morele.net. Na dzień
zamówienia był to sklep oferujący dyski w
najniższej cenie. Zakupione dyski to Western
Digital 3.5'', 3TB, SATA/600, 64MB cache
(WD3000F9YZ). Dyski zostały wymienione we
własnym zakresie. Dzięki wymianie dysków
pojemność rejestratora powiększyła się
trzykrotnie.
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