Aktywność radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w roku 2015
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Konieczność przesunięcia muru oporowego na ul.
Sikorskiego. Właściciel działki zgłosił, że mur zajmuje ok..
1 m jego działki,
2. Należy wyciąć drzewa i krzewy na ul. Sikorskiego
ponieważ zagrażają garażom,

Robert Pawłowski:Mur oporowy na ul.
Sikorskiego, prawdopodobnie jest tam
przesunięcie z winy wykonawcy,
Wycinka drzew przy ul. Sikorskiego została
zlecona, konieczność naprawy oświetlenia za
budynkiem Miła 6 zostanie sprawdzona. sprawa
skarpy przy ul. Sikorskiego - część skarpy chce
dokupić jeden z mieszkańców. Jest także opinia
prawna radnego Wilczyńskiego jako Naczelnika
Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Naprawić oświetlenie za budynkiem Miła 6.

Wykonać przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego – przy
schodach łączących z ul. Górną,
2. Rozwiązać wyjazd z zaplecza ul. Rynek – Górna ( przed
budynkiem Górna 2) np.. Poprzez montaż lustra, jest to w
tej chwili duże zagrożenie dla wyjeżdżających,
3. Przedłużyć o około 3 metry obie zatoki parkingowe
przy ul. Sikorskiego,
4. Oczyścić i wykarczować teren za garażami przy pl.
Lotników Polskich,
5. Zdemontować uszkodzony spowalniacz ruchu przy ul.
Sikorskiego ( kierowcy często łamiąc przepisy
przejeżdżają chodnikiem co stanowi duże zagrożenie dla
pieszych).

Robert Pawłowski: otrzyma odpowiedź na piśmie.
Realizacja zgłoszonych wniosków wymaga wizji w
terenie. Sesja następna: Radny Waldemar
Wilczyński poinformował Rade, że na złożone na
poprzedniej sesji 5 wniosków otrzymał od
Burmistrza tak lakoniczną odpowiedź , że jest nią
zniesmaczony.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wyjaśnił, że
pewne rzeczy będą planowane w przyszłorocznym
budżecie ale nie jest w stanie podać
szczegółowych odpowiedzi. Na te zadania musimy
znaleźć pieniądze.
To Pan na sesji poinformował mnie – powiedział
Radny Wilczyński – że wyśle Pan tam Komisję.
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Nawiązał do wniosku radnego Banaszka w sprawie
likwidacji wiaduktu. Wbrew pozorom sprawa jest bardzo
ważna, bo co będzie kiedy ul. Chojnowska zostanie
zamknięta z powodu remontu.
Zapytał, czy ktoś w mieście kontroluje wieszanie
plakatów wyborczych. Dotyczy to w szczególności ul.
Legnickiej gdzie większość z nich spadła i szpeci
ulicę. Czy Komitety mają zgodę na wieszanie plakatów?

wieszanie reklam i bilbordów powinno odbywać
się za zgodą właściciela, za to się płaci. Na
drzewach wiszą plakaty wyborcze pani poseł
Witek , może DZDiK wydał zezwolenia.

Zaproponował, aby jako Rada, radni włączyli się do akcji
„Szlachetnej Paczki”. Wspólnie z radnym Stanisławem
Pazerą po sesji zajmą się zbiórką pieniędzy na ten cel.

podziękował radnym , Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT”
i innym stowarzyszeniom za pomoc w zorganizowaniu
„Szlachetnej Paczki”. Paczkę o wartości ok.2000 zł
otrzymała babcia wychowująca 3 wnuków.
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