Interpelacja Radnego
Sesja Rady Miasta Nr

z dnia 07.01.2019 r

Zgłoszona przez : Jana Dziemdziorę – e-mail: dziem.janek@interia.pl
tel.668-422527
Tytuł interpelacji : deklaracje a zwłoka wykonania
Treść interpelacji :
Jesienią minionego roku na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady
Miasta zwracałem uwagę na brak wykonania w terminie deklarowanych prac
dotyczących infrastruktury miasta. Obiecano ustosunkowanie się do moich
uwag i wypada mi tutaj przywołać znane powiedzenie „ u mnie słowo droższe
pieniędzy”, ponieważ do tej pory nic takiego się nie stało.
Poniżej podaję niektóre fakty potwierdzające powyższe stwierdzenia:
1.Budowa miejsc postojowych na terenie nieruchomości nr 193/7, obr.24, przy
ul. Polnej 64 wg informacji zawartej w piśmie DUD 430 – 2/1/2018 miała być
zrealizowana w III kwartale 2018 roku.
2.Bardzo głębokie zaniżenie na ul. Widok w/g pisma DUD.0012 – 50/2018
miało być wypełnione na przełomie miesiąca września i października 2018 r.
3.Wykonanie chodnika o długości około 3 metrów przy ul. Konopnickiej
w pobliżu ciągu pieszego w/g pisma DUD.0012 – 52/2018 r. miało nastąpić
na przełomie miesiąca października i listopada 2018 r.
4.W/g odpowiedzi udzielonej mi na interpelację z dnia 04.05.2018 roku pt.
„realizacja budżetu obywatelskiego przy ul. Łódzkiej – cd.” miały zostać
wykonane różne przedsięwzięcia w tym budowa chodnika po południowej
stronie drogi wewnętrznej, przylegającej do parkingu.
5.W nawiązaniu do pisma DOP.7010.64.2018 właściciele nieruchomości przy
ul. Pawłowskiej (…) oczekują na realizację wniosku jaki przedstawili na
posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego..
6.Zgodnie z pismem DUD.0012 – 18/2018 mieszkańcy bloku nr 50 przy ul.
Szkolnej 60 oczekują na przeprowadzenie remontu cząstkowego chodnika.
W tym stanie rzeczy wnoszę o ustosunkowanie się do zawartych uwag.
podpis elektroniczny
Uwaga:
1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta interpelacje składam
do Przewodniczącego RM, który przekazuje ją do Prezydenta
Miasta a tenże kieruje do właściwej komórki organizacyjnej
celem podjęcia stosownych działań.
2.Posiadam nr. tel. do osób, które mogą uszczegółowić sprawę.
Do wiadomości: suweren

