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Interpelacje i zapytania radnych

Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Chciałem się
zapytać Pana Burmistrza odnośnie wiaty, która jest usytuowana w okolicy Wieprza. Dochodzą mnie
słuchy, chociaż tam nie byłem, nie zaglądałem, nie patrzyłem, ale mieszkańcy mówią, że jest
zaniedbana. Chciałbym się zapytać, czy jest jakaś kontrola nad tym niewielkim obiektem, czy ktoś jest
zatrudniony, żeby posprzątać tam raz na jakiś czas. Drugie pytanie, to pytanie, które zadawałem już
wielokrotnie i moi koledzy na sesjach odnośnie obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1, odnośnie
łazienek, które znajdują się przy sali gimnastycznej. Jak wiemy, nie będę powtarzał, są w opłakanym
stanie, nie można z nich na dzień dzisiejszy w ogóle korzystać, prawdopodobnie tam jest jakiś składzik
zrobiony. Także bym prosił Pana Burmistrza, czy te łazienki będą remontowane? Zaczęły się wakacje.
Pan Burmistrz dawniej mówił, że będą to pieniążki z termomodernizacji. Chciałem się dowiedzieć, czy
coś będzie w tej sprawie zrobione. Następnie mieszkańcy również … Rozmawiałem z mieszkańcami,
przyszli do mnie i prosili mnie o interwencję, tutaj ktoś z radnych już mówił na temat placu zabaw na
osiedlu Królów. Tam jest pojemnik, czy pojemniki są nieduże i niewystarczające, są śmieci obok tych
pojemników, dzieci się bawią, nie wygląda to estetycznie, higienicznie, także bym prosił tutaj Pana
Burmistrza o interwencję w tej sprawie, żeby może postawić jakieś większe pojemniki na śmieci,
ewentualnie zwiększyć częstotliwość odbioru tamtych śmieci, które dzieci, czy osoby korzystające z
tego placu zabaw zostawiają. I czwarte pytanie Panie Burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć
odnośnie ulicy Wschodniej. Na ulicę Wschodnią w roku … przeznaczone zostało 445 tys. zł i w 2018
roku planowane było zakończenie opracowania koncepcji programowo – przestrzennej, opracowanie
dokumentacji technicznej dla pierwszego etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie
pierwszego etapu inwestycji w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej w latach 2016 – 2019. W 2019 roku planuje się pierwszy etap budowy tej ulicy. Proszę mi
powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili wykonania tych zadań w chwili obecnej. Dziękuję,
to wszystko.

