Radny D. Kaszuba – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
1) Na posiedzeniach komisji poprzedzających dzisiejszą sesję radni zapoznali
się z oceną realizacji Budżetu Obywatelskiego za lata 2015 – 2017. Z pewnością
niepokoi nas wszystkich malejąca frekwencja osób biorących udział
w głosowaniu, być może zniechęconych nie zwiększoną pulą środków
pieniężnych na wykorzystywanie dla celów budżetu. Słuchając licznych uwag
mieszkańców, zgłaszam interpelację w sprawie zwiększenia środków na Budżet
Obywatelski, jak również umożliwienie głosowania internetowego na zgłaszane
projekty. Jest to zgodne z oczekiwaniami młodych, młodszych mieszkańców
naszego miasta i z pewnością przełoży się na wyższą frekwencję podczas
głosowanie. Dodam, że interpelację w tej sprawie zgłaszałem 2 lata temu, był to
bodajże wrzesień 2015 r.
2) Szanowni Państwo! Przybywa banerów i ulotek z herbem naszego miasta.
Proszę o informację, w jakiej fazie są prace nad poprawą herbu miasta. W tej
sprawie zwracałem się w czerwcu i w październiku roku 2016. Przypomnę, że
Komisja Heraldyczna wydała opinię sugerującą konieczność zmiany herbu
będącego przecież podstawowym symbolem naszego miasta.
3) I sprawa kolejna. W nadchodzącym okresie z pewnością, po zakończeniu
wakacji, zwiększy się ruch pieszych w pobliżu placówek oświatowych, szkół
przedszkoli. Proszę o sprawdzenie stanu oznakowania przejść dla pieszych
w sąsiedztwie tych obiektów, jak również sprawdzenie widoczności
oznakowania pionowego. W tym miejscu proszę o interwencję na ul. Wspólnej,
bowiem na przejściu dla pieszych między Osiedlowym Domem Kultury
a Przedszkolem, znak przejścia dla pieszych zasłonięty jest gałęziami akacji,
które koniecznie trzeba przyciąć.
4) I ostatnia sprawa. Zmiany nazw ulic w naszym mieście są spowodowane
ustawą dekomunizacyjną. Zespół powołany zarządzeniem Pana Prezydenta
wybiera nowe nazwy ulic, niestety nie zawsze zgodne z oczekiwaniami
mieszkańców. Stało się tak chociażby w przypadku ul. Rodzinnej, której nazwa
wzbudził kontrowersje. Mimo, że nie ma obowiązku konsultacji
z mieszkańcami, zwracam się z sugestią, propozycją umożliwienia konsultacji
tego typu zmian z właściwymi radami osiedlowymi. Bardzo proszę o informację
na piśmie. Dziękuję.

