Radny M. Marzec – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Szanowni Goście! Ja mam kilka takich tematów.
1) Pierwszy. Zastanawiam się od jakiegoś czasu na tym, czy można by
w naszym mieście przeprowadzić taką kampanię przez Miejskie Wodociągi
i Kanalizację związaną z tym, że w ostatnich latach obserwujemy w Ostrowcu
dość wyraźny spadek zużycia wody, co można tłumaczyć w różny sposób,
choćby nawet tym, że coraz mniej osób w mieście, ale tak się zastanawiam, bo
na zachodzie i w niektórych miastach w Polsce już prowadzi się takie kampanie,
które zachęcają do spożycia wody miejskiej. I biorąc pod uwagę to, że – trzeba
do dobitnie podkreślić – że nasza miejska woda jest o bardzo dobrych
parametrach i nawet można by ją butelkować i sprzedawać jako wodę
mineralną, to sobie tak pomyślałam, dlaczego nie zrobić takiej kampanii, która
by zachęciła przynajmniej w budynkach użyteczności publicznej, w placówkach
różnego rodzaju, do tego, żeby była taka możliwość, żeby tą wodę spożywać.
Z tego, co ja się orientowałem to np. w Niemczech wygląda to w ten sposób,
że nawet dzieci już w przedszkolu są uczone spożywania wody kranowej. Nie
sądzę, żeby to komuś zaszkodziło, można, przecież ta woda jest monitorowana,
są cały czas wskaźniki tej wody i parametry sprawdzane, więc wydaje mi się,
że tutaj byłoby to dobre dla naszej spółki. Po prostu zwiększyłoby to
zapotrzebowanie, co znaczy, że korzystnie wpłynęłoby też na wynik finansowy.
2) Druga sprawa. Czytałem ostatnio, że są planowane zmiany legislacyjne,
które, dokładnie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, które
oczywiście jeszcze nie weszły w życie, ale jest szansa, że takie zmiany wejdą
i oczywiście z tym przepisów, z tego, co zrozumiałem, zachodzi groźba, że
jeżeli działka, na której dany inwestor, powiedzmy osoba fizyczna albo nawet
i osoba prawna chciałaby posadowić jakiś budynek mieszkalny np. po prostu
postawić swój jednorodzinny domek, jeżeli ta działka nie będzie bezpośrednio
sąsiadować z inną nieruchomością zabudowaną, to prawo zabroni w ogóle
możliwości budowania na takiej działce. I tak sobie pomyślałem – co w takim
przypadku, kiedy przykładowo nasza gmina będzie chciała sprzedać jakiś
kompleks działek, jak to się przecież dzieje na obrzeżach np. na ul. Bałtowskiej,
gdzieś tam w bok, czy na Gutwinie. Jeżeli mamy – nazwijmy to w cudzysłowie
– „dziewiczy teren”, rozparcelujemy na kilkanaście działek i właściwie żadna
sąsiadująca działka bezpośrednio, podkreślam, bo teraz przepisy dopuszczają,
że jeżeli zabudowa jest gdzieś w miarę bliskim, w miarę w pobliżu, to wtedy jest
oczywiście możliwość wydania warunków zabudowy. Natomiast teraz będzie to
musiała być działka bezpośrednio przylegająca. I teraz jedynym wyjściem z tej

sytuacji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.
Teraz moje zapytanie brzmi, czy te nieruchomości, te działki, które my
sprzedajemy jako gmina, są objęte takim planem, bo jeżeli nie, to powstaje
patowa sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy się stawiać, a że nie ma
zabudowy bezpośrednio, to nikt nie będzie mógł tego zrobić. No i właśnie
pytanie, czy te nieruchomości są objęte planem, a jeżeli nie, to czy jest szansa,
żeby były?
3) Kolejna szybka sprawa dotycząca placu zabaw na os. Ogrody. To jest temat,
który się co jakiś czas przewija na sesjach Rady Miasta. Poproszono mnie o to,
żeby zwrócił uwagę na problem jak gdyby porządku publicznego w tym
miejscu, czy bezpieczeństwa nawet, ponieważ ta okolica jest, że tak powiem
kolokwialnie, gęsto usiana sklepami monopolowymi, w związku z tym zdarza
się, że często tam nagminnie spożywa się alkohol. I tak się zastanawiam, czy
korzystając z przepisów nie dałoby się w jakiś sposób zastanowić, czy by nie
ograniczyć, nie można pozbawić koncesji, ale można nie przedłużyć tej koncesji
bo tak przepisy to pozwalają. Więc stąd pytanie, czy to by w jakiś sposób
korzystnie nie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu i tego,
że tam się bawią dzieci, patrzą bezpośrednio na różnego rodzaju szemrane
towarzystwo, które spożywa alkohol, a jako rodzice nie chcielibyśmy, żeby się
nasze dzieci przypatrywały na tego typu proceder. I ewentualnie druga rzecz,
która mogłaby poprawić sytuację to jest monitoring, przy czym analizując
Wieloletnią Prognozę Finansową zauważyłem, że to zadanie w postaci
monitoringu na placu zabaw na Ogrodach jest planowane dopiero na rok 2023
i pytanie i prośba, czy nie dało by się tego w jakiś sposób przyspieszyć?
4) I ostatni temat, bo na poprzedniej sesji niestety przez własną winę nie udało
mi się zadać tego pytania bo po prostu wyszedłem i mnie nie dopuszczono do
głosu, ale to moja wina, to chciałbym teraz o takim temacie, który jakiś czas
temu był głośny, a trochę ucichł teraz z racji pory roku, ale ten problem, ja
myślę, że on wróci jak bumerang w przyszłym roku, a dotyczy ptactwa w Parku
Miejskim, konkretnie naszego Stawu w Parku. I tam jakiś czas temu dochodziło
do licznych przypadków zachorowań, a nawet i śmierci kaczek w wyniku
choroby, która się nazywa „anielskie skrzydło”. Z tego, co wyczytałem, jak
gdyby źródłem tej choroby jest niewłaściwa dieta tych ptaków, a jest
bezpośrednio związana z dokarmianiem zbyt dużą ilością pieczywa białego.
I teraz pytanie, czy nie dałoby się wypracować jakiegoś kompromisowego
rozwiązania, bo ja też bym nie chciał, żeby na przykład, bo fajnie jest, jak
przychodzą rodziny z małymi dziećmi i te dzieciaki się cieszą, bo mogą

kaczuszkę tam dokarmić i sprawia im to przyjemność. Nie chciałbym
mieszkańców pozbawić tej przyjemności, a z jednej strony nie chciałbym, żeby
te zwierzęta umierały, bo prawdopodobnie z tego powodu one zdychają.
W związku z tym, czy nie dałoby się wypracować jakiegoś rozwiązania
kompromisowego, jakiegoś okresowego zabronienia tego dokarmiania albo
wprowadzenia znaków, które by np. zabraniały w określone dni np. parzyste,
nieparzyste.
Kiedyś
proponowałem zastosowanie
takiego
aparatu
vendingowego, który by powodował możliwość dokarmiania specjalistyczną
karmą, która zawiera odpowiednie mikroelementy i w ten sposób ludzie nie
dokarmialiby tym pieczywem. Prosiłbym o jakąś analizę tutaj tej sytuacji, żeby
po prostu uniknąć tej sytuacji. Dziękuję.

