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Interpelacje i zapytania radnych.
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Zebrani w zasadzie to moje zapytania dotyczą kwestii
przeszłych, tzn. chciałem się zapytać o los moich poprzednich zapytań, tzn. chciałem się zapytać
kiedy będzie rozpoczęta budowa parkingu, czy prowizorycznego parkingu przy Hawanie? Kiedy
będzie zmieniona jakby organizacja ruchu na ulicy Szkolnej i Popiełuszki zgodnie z deklaracją
Burmistrza Szumca? I kiedy będzie zmienione to zarządzenie VI/379/13, w którym są wyraźne
błędy legislacyjne, dotyczące np. mylnej numeracji § 2, § 4. Ja zresztą mówiłem o tym wcześniej.
Pan Burmistrz zadeklarował, że przyjrzy się temu i wyciągnie jakieś wnioski. Minęły już trzy
miesiące i wniosków nie widzę. To tylko tyle. Dziękuję.
BURMISTRZ MIASTA
Wysoka Rado wspólnie z Panem Burmistrzem Szumcem zechcemy odpowiedzieć na zapytania
Państwa radnych. Tak w uzupełnieniu dyskusji, bo Pan Burmistrz sprawdził w ewidencji gruntów.
Jeśli chodzi o nabycie gruntów przez przedsiębiorcę, to miało to miejsce w roku 2009 – 2010.
Pan radny Gregorowicz podnosił kwestię dokumentu w postaci regulaminu organizacyjnego
Urzędu. Nie bagatelizujemy sugestii Pana radnego. Jesteśmy w trakcie przygotowania się do
nowelizacji tego regulaminu. Natomiast ja nie podzielam do końca tego poglądu totalnej krytyki.
Błąd w numeracji jest. Nie ma tam setek błędów tak jak Pan radny przedstawiał to, ale sugestie
weźmiemy, wezmę przy nowelizacji tego dokumentu i za uwagi dziękuję.
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Zacznę od pytań zadanych przez Pana radnego Gregorowicza. Parking przy Hawanie. W tej
chwili, wcześniej już zostało zlecone do Wydziału merytorycznego, żeby pozbyć się tej bariery
terenu budowy. Tak już wcześniej rozmawialiśmy jest to nadal teren budowy i najpierw to
zadanie trzeba wykonać, dopiero później jakiś tam projekt i ewentualne wykonanie tego parkingu,
jeśli środki na to pozwolą.
Drugie pytanie. Już odpowiedź mam lepszą, bo po weekendzie majowym najprawdopodobniej już
będzie gotowy projekt przeorganizowania tego ruchu na ulicy Szkolnej.

