Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje.
Radny Jarosław JeŜewski – zgłosił wnioski dotyczące :
1. Osiedle Kwiatów jest notorycznie zalewane. Czy coś planuje się z tym
zrobić?
2. Uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulic.
3. Uporządkowania terenu na ul. Nieszawskiej, od figury w stronę szpitala
po lewej stronie. Rozmawiał w tej sprawie z Prezesem PUK, który podjął
się załatwienia tego problemu.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe w sprawie osiedla Kwiatów, w tym roku
będzie wykonanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Była taka sugestia, aby
I odcinek kolektora deszczowego przebiegał przez ul. Jaśminową, przez boisko
do ul. Narcyzowej. Później będziemy się zastanawiać jak to sfinansować,
zadania na tym osiedlu są specyficzne i muszą być spójne z zadaniami
przedsiębiorstwa, aby wymienić równieŜ sieć kanalizacji sanitarnej i
odtworzenie dróg. Jest to dość spore przedsięwzięcie. W przyszłym roku być
moŜe udałoby się wykonać projekt, aby zadanie to wykonywać odcinkami.
Jak co roku, ubytki w nawierzchni ulic będą naprawiane. Firma została
wyłoniona. Jest problem z kupnem asfaltu. W najbliŜszym tygodniu powinno się
coś ruszyć.
Radny Dariusz Kamiński – zgłosił wnioski dotyczące :
- w imieniu pracowników obsługi i pracowników administracji pracujących w
szkołach i przedszkolach wnioskuje o ujęcie w przyszłorocznym budŜecie
podwyŜszenia płac dla tej grupy pracowników,
- zaplanowania w przyszłorocznym budŜecie połoŜenia asfaltu na ul.
Jaśminowej oraz załoŜenie lampy przy wjeździe na ul. Ośmiałowską.
Radna Mirosława Szymkowska - zgłosiła wnioski dotyczące :
- wystąpienia z interwencją pisemną do GDD o wykonanie przejścia dla
pieszych (wzdłuŜ drogi nr 10), zwłaszcza dla matek z wózkami, czy osób
niepełnosprawnych, w kierunku supermarketu „Lidl”,
- kilka razy zgłaszała wniosek o wybrukowanie odcinka drogi łączącego osiedle
Jagiellonów z aleją Traugutta. Odcinek jest o długości 80 m i szerokości 6 m.
Koszt wyniósłby ok. 50 tys. zł. Ponawia swoją prośbę,

- w imieniu rodziców dowoŜących dzieci do Przedszkola nr 4 prosi o zasypanie
dziur znajdujących się w okolicy zjazdu z os. A. Krajowej na plac przedszkolny,
W imieniu mieszkańców ul. Polnej podziękowała za rozpoczęcie remontu drogi
ul. Polnej.
Radna Teresa Paprota – zgłosiła wnioski dotyczące :
- zwrócenia uwagi właścicielom marketów, aby utrzymywali porządek wokół
tych budynków, zwłaszcza teren wokół „Netto”,
- mieszkańcy ul. Sierakowskiego proszą o interwencję u Prezesa „Lewiatanu”,
aby pracownicy tego marketu przyjmowali towar na rampie do tego
przystosowanej, a nie od strony ulicy przy wejściu głównym. Przyjmowanie
towaru o wczesnych porach dnia zakłóca spokój mieszkańcom usytuowanym w
pobliŜu tego marketu.
Radny Mieczysław Zabłocki – wnioskuje o usytuowanie przystanku na ul.
Sierakowskiego w innym miejscu, poniewaŜ wzdłuŜ sklepów ustawiają się
samochody i w tym samym miejscu zatrzymuje się równieŜ autobus. Proponuje,
aby przystanek usytuować trochę niŜej jadąc od strony szpitala.
Czy są podjęte jakieś działania związane z wnioskiem dotyczącym odnowienia
Figury Świętego Antoniego?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe Urząd zwrócił
się do właściciela drogi o oznakowanie przystanku autobusowego, co równieŜ
przyczyni się do tego, Ŝe nie będą tam parkowały samochody.
Wspólnie z panią Sekretarz podjęte zostały działania, aby rozpoznać, jaki jest
zakres finansowy odnowienia figury Świętego Antoniego.
Radny Mieczysław Zabłocki – proponuje, aby oprócz środków z budŜetu miasta,
moŜna by podjąć działania załoŜenia konta bankowego, na które mogliby
wpłacać takŜe mieszkańcy miasta. Trzeba równieŜ wejść we współpracę z
parafiami.
Radny Paweł Banasik – w imieniu mieszkańców ul. Chrobrego prosi o załoŜenie
na tej ulicy chociaŜ jednej lampy. Są tam słupy elektryczne.
Wnioskuje, aby w partnerstwie z GDD połoŜyć chodnik na ul. Włocławskiej po
lewej stronie jadąc w kierunku Włocławka. Chodnik po prawej stronie równieŜ
był połoŜony wspólnie z GDD.
Znak zakazu na ul. Piłsudskiego miał obowiązywać do końca marca. Dochodzą
słuchy, Ŝe ten znak ma być utrzymany przez cały rok. Proponuje, aby zakaz nie

obowiązywał na części ulicy Piłsudskiego od os. Reymonta do ul. Staszica
poniewaŜ są tam sklepy i kliencie nie mogą się tam zatrzymywać. Prosi, aby
samorząd włączył się w te negocjacje.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – rozmawiała na ten temat
kilkakrotnie ze Starostą, który twierdził, Ŝe zakaz utrzyma przez cały rok.
Zwracałam uwagę, Ŝe przedsiębiorcy tracą na działalności. Wie równieŜ, Ŝe
handlowcy wybierali się do pana Starosty. UwaŜam równieŜ, Ŝe powinien być
dozwolony postój dla klientów.
Przewodnicząca Rady – utrudnieniem jest równieŜ to, Ŝe samochody nie mogą
zatrzymać się przez budynkiem MCK. Samochody wówczas parkowane są na
osiedlu Reymonta, a tam nie zawsze jest miejsce aby zaparkować.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – ma nadzieję, Ŝe pan Starosta nad
tym się pochyli i weźmie to pod uwagę.
Radny Paweł Banasik – mieszkańcy napisali taką petycję do pana Starosty, ale
Samorząd powinien włączyć się do tego i poprzeć mieszkańców, aby odniosło to
pozytywny skutek.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – napiszemy pismo w tej sprawie do
pana Starosty.
Radny Henryk Zabłocki – prosi, aby pani Burmistrz na jutrzejszym spotkaniu z
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej poruszyła sprawę remontu śmietnika na
os. A.Krajowej.

