Radny A. Pałka –
1) Analizując sprawozdanie, można zauważyć ość duży minus przy wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Dotyczy to nauczyciela dyplomowanego. Czy jest to tendencja
malejąca, czy będzie rosnąca? Druga sprawa – czy ten minus wpływa korzystnie
na budżet miasta, kiedy to jednorazowo wypłacamy, czy może po części można
było rozwiązać wcześniej? Czy można bliżej już na dzień dzisiejszy określić
stan ewentualnego ruchu służbowego – mam na myśli zwolnienia, częściowe
ograniczenia etatów dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych – to jest z zakresu oświaty.
2) Jaki jest postęp prac związanych z remontem budynku obok starej świetlicy?
Co z remontami odgałęzień ulic Kolonii Robotniczej – ten jeden jest przy
Rondzie NSZ, a drugi tam w pobliżu ul. Sienkiewicza.
3) Proszę o uruchomienie stosownych służb celem poprawy wyglądu dwóch
rond przy ul. Długiej. Trawa, chwasty są tak duże, że dzieci idące chodnikiem są
już niewidoczne. Ulica Długa jest wyjątkową ulicą w mieście Ostrowcu
Świętokrzyskim, gdyż jest tu Cmentarz Komunalny, przyjeżdżają ludzie nie
tylko z Polski, ale i z poza i jak to widzą, zastanawiają się nad jednym – kto tu
gospodaruje? A przecież na rondzie widać, czyja jest droga. To jest dla dobra
sprawy, naszego wspólnego, bo nas się ocenia, nas się podsumowuje. Czy nie
można i tej ulicy zrobić? Jeszcze raz powtarzam – ulica bardzo często
wykorzystywana do celów komunikacyjnych.
4) Jak daleko są zaawansowane prace związane z poprawą bezpieczeństwa
w okolicy pętli autobusowej przy ulicy Kolonia Robotnicza? Po części temat
jest znany, ale ponawiam, ponieważ jest zagrożenie, próbujemy to tak chwilowo
ograniczać, żeby to bezpieczeństwo było większe, niż dotychczas.
5) Mieszkańcy ul. Kolonia Robotnicza coraz częściej się uskarżają
na uciążliwość pochodzącą z przejeżdżających samochodów na wysypisko
„Janik”. I tak, jakie są możliwości zmniejszenia tej uciążliwości? A moja
propozycja – może ograniczenie prędkości, a może zmniejszenie ładowności
przez śmieciarki, które jeżdżą. One nie jeżdżą tylko z samego Ostrowca, bo
wiemy dobrze, że wysypisko „Janik” to jest złożeniem naszych tu wspólnie
gmin ościennych i to też trzeba rozumieć.
6) Dlaczego Pan Starosta w swym sprawozdaniu, jakie wszyscy otrzymaliśmy –
pamiętamy taką książeczkę – wykazuje, że Gmina Ostrowiec nie partycypuje
w budowie ulic? Jak ja sobie kojarzę, a mam nawet na to dokument
potwierdzony, że myśmy to uchwalili – 150 tysięcy na cele. Przecież można
materiały było kupić na ten cel, a dzisiaj je wbudować. Z jednej strony, budżet
wykonany i z drugiej – przygotowany na rok następny. I tak to zrobiono i tak to
zrobiono. Czy chodziło o to, żeby wykazać, że nasza jest taka niechęć pomocy?
7) Ponawiam problem rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego
z ul. Sienkiewicza, jadąc w kierunku Kościoła Naszego tutaj – Sanktuarium
Matki Boskiej Saletyńskiej. Ja tylko chcę na to wspomnieć. Proszę skręcić

w lewą stronę, gdzie zastawiani jesteśmy od jadących od Waryńskiego ulicy
dużym samochodem i tak próbujemy – uda się, nie uda się. Proszę sobie
wyobrazić – z Konopnickiej wyjeżdża samochód, którego nie widzimy i wnet
wypada nam, bo ma zielone światło. My też mamy. Ja już to ponawiałem co
najmniej dwa razy, dziś kolejny raz, myślę, że do skutku. Ja rozumiałem –
koniec roku, że nie ma w budżecie środków, ale jesteśmy w nowym roku i nowe
środki. Przecież można to rozwiązać, nie ukrywajmy. Proszę zobaczyć, jak
wygląda skrzyżowanie ul. Mickiewicza z Sienkiewicza.
8) Myślę, że dobrze się wpisało w nasze miasto takie mieszane patrole –
powiatowa Policja i Straż Miejska. Myśmy jakieś tam wcześniej przeznaczali
drobne kwoty, żeby po prostu wspierać to działanie, bo – tak, jak Pan Prezydent
wspomniał, że powiatowa Policja w nazwie podlega nie Gminie – i stąd
zapytanie. Czy w tym roku – a okres wakacji mamy tuż, tuż, za pasem,
przyjeżdża do nas młodzieży wiele, z różnych stron – dobrze by było, żeby
bezpiecznie, spokojnie było.

