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Interpelacje i zapytania radnych
PRZEWODNICZĄCY RADY
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy, chciałem zadać kilka pytań.
Pierwsze dotyczy Pana Rafała Kosiora. Ja pytałem na poprzedniej sesji o tę sprawę niestety
nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w sprawie tego Pana. Był ponownie na dyżurze i
dopytywał się mnie, co się wydarzy. Rozmawiałem również z Panem Prezesem PGK,
poinformował mnie, że zupełnie nie wie, że takie pytanie zostało zadane na sesji Rady Miasta
dotyczące, przypomnę przyłącza, jeżeli chodzi o Pana Rafała Kosiora, więc chciałem dopytać
się, kiedy mogę liczyć na odpowiedź, która zostanie udzielona oraz kiedy i na jakim etapie
znajduje się sprawa umożliwienia temu Panu wpięcia się do kanalizacji miejskiej. Jeżeli
już mówimy o kanalizacji miejskiej, to również mieszkańcy ulicy Krańcowej pytają mnie,
kiedy będą mogli indywidualnie wpinać się do tej kanalizacji, bowiem została wykonana
inwestycja wzdłuż ulicy Krańcowej, natomiast pojedynczy mieszkańcy pytają mnie, kiedy
będą mogli się wpinać do tej kanalizacji. Kolejne zapytanie to będzie zapytanie z takim
drobnym wyjaśnieniem. Zgłosiła się do mnie Pani Barbara Rabuszak. Dzisiaj w listach, w
korespondencji, którą mamy na sesję Rady Miasta również znajduje się jej wniosek razem z
Panem Grzegorzem Szlachtą oraz Panem Wiesławem Wierzbickim. Ja prosiłbym radnych,
żeby zapoznali się z tą korespondencją, która tutaj się znajduje. Ona jest bardzo obszerna, a
Pani Barbara Rabuszak prosi mnie o zapytanie się Pana Burmistrza o taką oto rzecz: kiedy
miasto stanie w obronie mieszkańców, którzy znajdują się tam wzdłuż modernizowanej
drogi 815, ponieważ sytuacja jest taka wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, na którą już jest
ogłoszony przetarg bardzo mocno skrzywdzono mieszkańców, którzy mają nieruchomości
wzdłuż tej drogi. Mianowicie zaprojektowano niewłaściwie zjazdy, a przy nieruchomościach,
które zamieszkuje Pani Barbara Rabuszak razem z rodziną jest sytuacja taka, że stworzono jej
bajoro, jezioro, zlewisko całej wody aż od wiaduktu przez całą drogę ma się znaleźć tam
jedno wielkie zlewisko i jednocześnie być może byłoby to uzasadnione, gdyby rów, który
miał odwadniać te tereny, był rowem, który to odwadnia. Tam nie ma rowu, który
odwadniałby te tereny. Więc grozi to po prostu w chwili, kiedy inwestycja zostanie
zakończona i kiedy inwestycja zostanie przeprowadzona zalewaniem co najmniej kilku

domostw, z trudnościami dotarcia do drogi wojewódzkiej w związku z tym, że teren będzie
nieprzejezdny z taką dużą ilością wody, która będzie spływała po zimie, szczególnie podczas
roztopów, czy podczas dużych opadów deszczów. I Pani Barbara Rabuszak bardzo mocno
prosi o to, żeby pracownicy, Pan Burmistrz interweniował, jeżeli chodzi o Wydział Dróg
Wojewódzkich w tej sprawie i aby stanął, tak jak przynajmniej przekazywała, ona jest
pracownikiem Urzędu Gminy, i wskazywała, że w Urzędzie Gminy w chwili, kiedy takie
przypadki się zdarzają, to jednak osoby, które są osobami decyzyjnymi, w tym przypadku
wójt, stają w obronie mieszkańców, wskazują na nieprawidłowości, a przypomnę, ze
wystarczy zajrzeć do tej dokumentacji i pobieżnie nawet ktoś kto nie ma specjalistycznego
wykształcenia dopatrzeć się, że ta dokumentacja jest sporządzona w sposób niewłaściwy,
spoglądając tylko chociażby na zjazdy na nieruchomości, gdzie jeden zjazd dotyczy dwóch
nieruchomości i tak naprawdę 4-metrowy zjazd podzielony jest na 2-metrowe zjazdy. Jeżeli
Pan Burmistrz uważa, że to jest normalne, to proszę odpowiedzieć w ten sposób Pani
Barbarze Rabuszak. Ja przekazuję informację, kilkukrotnie była u mnie na dyżurze, prosi o
interwencję, zwraca się z prośbą. Ja uważam jako radny Rady Miasta, że jest to nienormalne i
uważam, że jako Rada Miasta i organy, które są wybierane przez mieszkańców, powinniśmy
jednak stawać w obronie mieszkańców i na tyle, na ile się da, interweniować. I o taką
interwencję tylko i wyłącznie Pani Rabuszak prosi. Kolejna rzecz, o którą chciałem dopytać
to jest nasz miejski stadion, ten, który był budowany, ze sztuczną nawierzchnią. Chciałem
się zapytać, czy on został już odebrany, bo troszkę byłem zaskoczony informacją na naszej
Komisji, udzieloną nam przez Panią Skarbnik, a mianowicie taką, że poszły pierwsze
przelewy na rzecz wykonawcy, jeżeli chodzi o ten obiekt. Po tej informacji pojechałem do
parku, zrobiłem kilka zdjęć, nie będę ich teraz prezentował, polecam radnym, żeby pojechali i
zobaczyli ten stadion. Ponieważ ta inwestycja jest niezakończona. Więc chciałem się zapytać,
na jakiej podstawie odebrano ten obiekt oraz kiedy, jeżeli został odebrany i na jakiej zasadzie
będą kończone prace, które powinny być zakończone zanim obiekt został odebrany? I kolejne
pytanie to jest również pytanie, na które również nie uzyskałem odpowiedzi na poprzedniej
sesji Rady Miasta, starałem się głośno mówić i wyraźnie, a mianowicie o monitoring
miejski. Ponieważ dotarły do mnie sygnały, że w chwili, kiedy nie ma pracownika z Urzędu
Miasta, który tam jest między 7:30 a 15:30, tak naprawdę nie ma dostępu do tego monitoringu
nasza miejska Komenda Powiatowa Policji. I chciałem dopytać o taką rzecz również, czy
prawdą jest, że przez ostatnie 2 tygodnie, kiedy pracownik, który miał obsługiwać ów
monitoring był na urlopie, również nikt dostępu do tych materiałów nie miał, a
korespondencja, która wpływa do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie tego monitoringu

czeka aż pracownik wróci, żeby dopiero z serwera odtwarzać to co zostało zapisane podczas
jego nieobecności oraz czy w chwili, kiedy nie ma go w pracy, tzn. nie jest na urlopie, a nie
ma go w pracy również, czyli pomiędzy godziną 15:30 a 7:30 rano, również jest taka sytuacja,
że dopiero rano te materiały mogą być odczytane i udostępnione przez tego pracownika,
jeszcze za pośrednictwem Urzędu Miasta. Po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy jest to
prawdą, że jest to utrudnione i jak wygląda obieg dokumentów, jeżeli chodzi o udostępnianie
materiałów z tego monitoringu. Dziękuję bardzo

