Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni goście Panie
Prezydencie! Panie Prezydencie!
1) Pierwszą interpelację to mam – czy będzie zmieniony, chodzi mi o MPK,
żeby ludzie z mojego osiedla Hutniczego, z ul. Traugutta nie płacili, bo są
dyskryminowani – tak mi przyszli, powiedzieli, że nie mają ulg, które im się
ustawowo należą. Kto to robi – ja mówiłem i w zeszłej kadencji – kto robi
reformę w MPK, jeżeli nie są przygotowane końcowe przystanki, nie ma
zatoczek? No przecież to jest skandal. Jakim prawem, gdzie tu jest demokracja,
żeby ludzie z Traugutta nie mieli ulg? To mam jedną.
2) I następne, Panie Prezydencie, na Traugutta drzewo zostało usunięte,
a najważniejsze, ta góra, która, korzenie wypchnęły asfalt, nie jest usunięte
i ludzie, nie tylko starsi, ale i młodsi, teraz właśnie, tam liście są niesprzątnięte
i się przewracają. Taką prośbę ja mam i mieszkańcy, żeby to usunąć, Panie
Prezydencie.
3) Za byłego Prezydenta, Pana Prezydenta Wilczyńskiego, wydał takie
zarządzenie, to jest zarządzenie z 8 października 2014 roku, to chodzi mi, że
zarządzeniem jego podniósł czynsze i to za lokale mieszkalne na 2,42 zł i lokale
socjalne 0,78 gr. I to zarządzenie, w październiku podjęte i obowiązywać będzie
od 1 lutego. Bardzo bym prosił, żeby Pan się, Panie Prezydencie, nad tym
pochylił, bo ja nawet zadałem takie pytanie w zeszłej kadencji, czy była
zrobiona symulacja kosztów, czy zadłużenia się zmniejszyły, czy większe
przychody – na to odpowiedzi nie otrzymałem i myślę, ze Pan, Panie
Prezydencie, do tej prośby mieszkańców, którzy mieszkają w tych lokalach, Pan
się pozytywnie ustosunkuje. Dziękuję bardzo.
4) Kupcy z Rynku zwrócili się do mnie, żeby poruszyć sprawę płatnego
parkowania w Rynku. Płatnego, bo tam większość jest same banki i np.
kupujący nie mogą podjechać pod sklep, tylko biorą ci, co pracują w tych
bankach, reklamują sobie samochody do sprzedania i inne reklamy.
I na przykład przy Sądzie, w mojej dzielnicy, osiedla Hutniczego, żeby też
stworzyć tam płatne parkowanie i np. tam, gdzie jest przychodnia wydzielić
tylko dla pacjentów przychodni. Musi z tym porządek być zrobiony, bo to, co do
tej pory się dzieje, dla mnie to jest żenada, żeby przez tyle lat nie było zrobione.
A ja też rozmawiałem z byłym prezydentem, żeby takie coś – każdy się boi tego
podjąć. I wtedy będzie funkcjonowało i MPK, no i kupcy jakieś dochody będą
mieli z tego działania. Bo np. ulicą Klimkiewiczowską przy Kościuszki nie
można przejechać, mieszkańcy nie mogą postawić sobie auta przed domem.
Dziękuję bardzo.

