Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Chciałbym w kilku takich tematach się wypowiedzieć.
Pierwsze dotyczy – no nie, generalnie jestem za zmniejszeniem podatków,
tak powiem – natomiast w jednym wypadku byłbym skłonny, żebyśmy jako
Rada Miasta pochylili się nad tematem zwiększenia stawek podatkowych.
I teraz pytanie natury formalno–prawnej: na ile jest to możliwe, żeby
zastosować zwiększone, czy jakieś maksymalne stawki podatku od
nieruchomości? Dla takich nieruchomości typu zdewastowane jakieś budynki,
jakieś pustostany, tego typu budynki, które szpecą nasze miasto. Po to, żeby
zmusić, jak gdyby delikwenta, który jest właścicielem do tego, żeby albo
uporządkował ten teren, tzn. w uchwale trzeba by było zdefiniować jaki
budynek musiałby spełniać parametry, czy kryteria po to, żeby go objąć taką
maksymalną stawką. I być może to by zniechęciło kogoś, albo do posiadania
takiego budynku i byłby go skłonny zbyć, np. czy to na rzecz gminy,
czy jakiegoś klienta indywidulanego, albo by po prostu zrobił porządek po to,
żeby płacić mniejszą kwotę podatku. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo być
może jestem w wielkim błędzie, ale prosiłbym o rozważenie przez Zespól
Radców Prawnych takiego tematu. Jeżeli to jest możliwe, to poddałbym to pod
jakąś dyskusję czy to na komisji, czy kiedyś.
Zwracam się również z prośbą o rozmyślenie nad takim tematem, jak
wydzielenie stałych stref rekreacyjnych w Parku Miejskim. Mam na myśli
wydzielenie takiej strefy, po prostu jakiegoś terenu zielonego po to, żeby można
było tam sobie spokojnie usiąść. Tak, jak ostatnio Państwo widzieć. Część
z Państwa Radnych była nawet obecna na wydarzeniu w postaci „Śniadania na
trawie”. Cieszy się to dużym zainteresowaniem. Tak sobie pomyślałem
z gronem swoich przyjaciół z którymi organizowaliśmy to wydarzenie, czy nie
dałoby się na stałe takiej strefy uruchomić po to, żeby być może – widać tą
potrzebę, że mieszkańcy chcą się w ten sposób spotykać i integrować.
Kolejny temat dotyczy odcinka ulicy Ogrodowej od ul. Chrzanowskiego przez
skrzyżowanie z ul. Chrzanowskiego. To mniej więcej odcinek może długości
100 – 150 m do wysokości garaży po lewej stronie tej ulicy – nie ma w ogóle
chodnika, tzn. w pewnym momencie się chodnik urywa i dalej nie wiadomo tak
naprawdę, jako pieszy którędy się udać. Często spaceruję tam z żoną
i z dzieckiem wózkiem, i powiem szczerze kiedy spacerowałem jeszcze bez
wózka i bez dziecka, no to nad tym nie myślałem. Ale w tym momencie
zacząłem się bać po prostu przechodzić tamtędy. I pytanie czy nie dałoby się
takiego krótkiego odcinka chodnika tam wykonać.

I trzeci temat, może trochę tak „pół żartem, pół serio”, ale brakuje nam
pieniędzy, więc pomyślałem sobie w jaki sposób możemy ich mieć więcej.
Oczywiście to jest bardziej żartem i chciałbym Państwu przedstawić taką
koncepcję być może upamiętnienia, czy to 420–lecia miasta, czy jakiegoś
innego wydarzenia naszego miasta, czy jakiś innych okoliczności. I dla
przykładu przyniosłem kilka takich ciekawych numizmatów w postaci pieniądza
zastępczego, który jest drukowany, jako tzw. bon miejski, czy to w celach
kolekcjonerskich, czy nawet obrotu gospodarczego. Dla jak gdyby pokazania,
że nie jest to jakiś temat taki błahy, to powiem, że takie miasta jak
np. Bydgoszcz taki bon wydały. Tutaj to chciałbym to Państwu pokazać, tak
mniej więcej takie bony wyglądają. Czy miasto: Koło, Sanok, to są miasta
zbliżone wielkością do Ostrowca. Frombork, czy np. Inowrocław. To są
przykładowe takie numizmaty. Ja się zorientowałem jakiego rodzaju są to
koszty przy emisji około dwóch i pół do trzech tysięcy nakładu, byłby to koszt
dwudziestu kilku tysięcy złotych. Ja nie mówię, że miasto miałoby się tym zająć
ale np. - tak sobie pomyślałem, że skoro nasza lokalna spółka Agencja Rozwoju
Lokalnego ma doświadczenie w emisji pocztówek, które bardzo się fajnie
przyjęły i było zapotrzebowanie rynku na te pocztówki, to dlaczego nie
upamiętnić w ten oto sposób, czy to rocznicy powstania, nadania praw miejskich
Ostrowca, czy jakiegoś innego ciekawego wydarzenia. No i co ciekawe, Pan
Prezydent i Pani Skarbnik złożyli by podpisy na tym. Więc, też by się – chciał,
nie chciał – do historii naszego miasta zapisali w ten sposób. Bo takie podpisy,
żeby to był profesjonalny dokumenty – podpisy Prezydenta i Skarbnika powinny
być. Ja to pozwolę sobie puścić w obieg, że tak powiem. Jeżeli ktoś jest
zainteresowany to sobie „rzuci okiem” jak to wygląda. Dziękuję serdecznie.

