Radny M. Marzec - Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Kilka takich tematów w dość szybkim tempie postaram się
przedstawić.
1) Pierwsze dotyczy łącznika ulicy, która właściwie nie posiada nazwy –
pomiędzy ul. Polną a ul. Denkowską – ja ten temat wielokrotnie przytaczałem.
Jakiś czas temu lokalne media, dokładnie lokalnatv interesowała się tym
tematem, był robiony materiał, nawet redakcja pofatygowała się do stosownych
pracowników merytorycznych naszego Urzędu, ale nie uzyskała żadnej
odpowiedzi, co miasto tak naprawdę planuje w temacie tej ulicy. Chciałbym się
dowiedzieć, czy są jakiekolwiek plany. Ja zdaję sobie sprawę, że tam jest
nieuregulowana struktura własnościowa gruntów, wiem doskonale, jak ten temat
wygląda, ale dla mnie odpowiedzi tego typu są truizmem, że tak naprawdę tam
nie ma uregulowanej własności i tak naprawdę temat się na tym kończy. Otóż
się nie kończy, są różne możliwości – można te grunty zamieniać, można się
dogadywać z właścicielami gruntów. Temat jest o tyle newralgiczny, że osiedle
Zielony Stok, które się rozbudowuje o kolejne nieruchomości liczy już kilkaset
mieszkańców, będzie liczyło ich jeszcze więcej i ludzie z tamtego osiedla tak
naprawdę mają bardzo utrudniony dostęp do choćby nawet szkoły podstawowej,
czy przedszkoli zlokalizowanych na os. Ogrody. Powiedzmy, że w jakimś tam
stopniu utrudniony tez dostęp do sklepów, już nie będę mówił jakich bo
wszyscy wiemy, jakie się tam sklepy znajdują. Natomiast w okresie jesiennym,
kiedy rozpoczynają się deszcze, sezon deszczowy, czy w okresie zimowym, czy
nawet i wnesnowiosennym, kiedy są roztopy, tam się po prostu nie da przejść,
a jest to osiedle, na którym mieszka masa ludzi młodych, ludzi, którzy mają
małe dzieci, którzy jeżdżą tamtędy wózkami – nie da się po prostu
funkcjonować w takich warunkach. Są też tam garaże zlokalizowane, gdzie
przemieszczają się . Jedyna droga na ten moment, to jest droga tak naprawdę
naokoło ulicą Denkowską do skrzyżowania, a potem ul. Radwana itd., itd. Więc
ten łącznik to jest 280 metrów bieżących i uważam, że jest konieczny
w stosunkowo szybkim czasie, a przez lata nie była ta sprawa regulowana.
2) Druga to też odcinek ul. Denkowskiej, ale na takim krótkim, skośnym
odcinku od ul. Chrzanowskiego do Ostrowieckiej. W ostatnim czasie były
prowadzone jakieś prace, trudno mi sprecyzować, jakie, bo udało mi się tylko
porozmawiać krótko z jednym z mieszkańców telefonicznie, który mnie prosił
o interwencję, a interwencja dotyczy konkretnie budowy podjazdów do posesji,
bo z tego, co mi ten człowiek przedstawił, po prostu miasto zażądało opłat
i wniesienia prywatnego wkładu do zrobienia tych podjazdów i pytanie brzmi,

czy odcinek Denkowskiej, ten powiedzmy do ul. Chrzanowskiego
od Targowicy, który był robiony, ten długi, też wymagał tego typu opłat od
mieszkańców, a jeżeli nie wymagał, to dlaczego mieszkańców tamtej części
traktujemy w nierówny sposób i czy jest może możliwość jakiejś formy
rekompensaty. Jeżeli ci ludzie faktycznie ponieśli takie opłaty, to czy nie dałoby
się np. jakiejś formy rekompensaty w postaci choćby nawet jakiegoś zwolnienia
czy części umorzenia podatku od nieruchomości dla tych mieszkańców jako
jakiejś formy zadośćuczynienia.
3) I ostatnia rzecz. Mniej więcej 2 lata temu podjęliśmy taką ważną, wydawało
by się, uchwałę, którą ja wtedy dosyć – nie wiem, czy aż tak mocno –
skrytykowałem, ale postawiłem taką tezę – oczywiście chciałbym się mylić –
że będzie to „martwa” uchwała tzn. jej efekty będą znikome. I mam nadzieję, że
się pozytywnie rozczaruję, mianowicie chodzi mi o uchwałę dotyczącą
preferencji podatkowych dla przedsiębiorców, którzy w naszym mieście lokują
zakłady pracy, tworzą miejsca pracy. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są efekty
bo obiecaliśmy wtedy jako Klub „Prawa i Sprawiedliwości”, że będziemy
monitorować ten stan rzeczy. Ja w zeszłym roku zadałem takie pytanie i w tym
roku chciałbym to pytanie ponowić. Jakie są efekty funkcjonowania tej
uchwały? Bo rok temu niestety mojej słowa się w pewnym stopniu ziściły i te
efekty nie były zadawalające, praktycznie w ogóle ich nie było. Z tego,
co uzyskałem wtedy informację, były dwie firmy, które jak gdyby były
w trakcie procedury, ale formalnie nikt z tej uchwały i tych zwolnień
podatkowych nie skorzystał. Chciałbym się dowiedzieć, ile firm skorzystało
na ten moment i ile w wyniku funkcjonowania tej uchwały wygenerowano
nowych miejsc pracy w naszym mieście. Dziękuję serdecznie.

