Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Koleżanki, Koledzy Radni! Mili Goście! Kilka pytań.
1) Co było przyczyną, że należało wyrównywać wysokość średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
a mianowicie chodzi mi o tą pozycję „nauczyciel dyplomowany”.
2) Czy można bliżej określić stan ewentualnych redukcji bądź ograniczeń
zatrudnień nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych? Czy były
bądź są prowadzone rozmowy ze Starostą na temat możliwości zatrudnienia
nauczycieli w podległych mu szkołach oczywiście – chodzi o nauczycieli
z naszych szkół.
3) I kolejne – jaki jest na dzień dzisiejszy los Przebrna i jego majątku, bo wiem,
że tam jest jego wiele. Majątek budowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty.
4) Myślę, że harmonogram koszenia na terenie miasta jest określony,
ale częstotliwość koszenia winna być zwiększona tak na placach zabaw, jak
i na skwerkach dekoracyjno – wypoczynkowych. Bardzo często zgłaszają to
mieszkańcy, nie tylko na moim osiedlu bo tak, człowiek przejeżdża i widocznie
przez tą obecność jest gdzieś też i widziany.
5) Jaka jest możliwość połączenia i poszerzenia miejsc parkingowych przy
Cmentarzu Komunalnym, patrząc od strony ul. Długiej? Pierwsza brama,
patrząc od strony bazy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, ma jeden wjazd
i tutaj kończą się parkingi. A gdyby to połączył z drugą częścią, przy niekiedy
bardzo licznej grupie ludzi, będących w tej ostatniej drodze, nie ma gdzie
postawić i stawia na ulicach, gdzie jest możliwość posadowienia. Myślę, że
nawet byłoby tam możliwe ukierunkowanie ruchu na tym terenie, gdyby
połączył wjazdy.
6) Na poprzedniej sesji zgłaszałem temat, że są bardzo niebezpieczne wyrwy
w ulicach i to było skierowane do Powiatu. Jaką odpowiedź otrzymałem, to nie
wiem – albo Pan Starosta podpisał, nie czytając, bo jak ja dostałem
w odpowiedzi, ze na terenie Ostrowca są ulice krajowej, ulice miejskie, ulice
powiatowe, o którą chodzi? Z czym ja mogę się kierować do Pana Starosty? Już
miałem to przynieść do przeczytania, ale to naprawdę – siedzi kolega obok
mnie, drogami się zajmuje, ale był nieobecny bo tak to by tutaj nie pozwolił
sobie na taką odpowiedź. Myślę, że nie jestem ten jeden, który otrzymał taką
odpowiedź, bo tu niekiedy rozmawiamy wspólnie i proszę, żeby te odpowiedzi
były bardziej szczegółowe.

