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Spotkanie 19 maja odbyło się w sali 107 Urzędu Miejskiego. Ze strony Urzędu obecni byli
Dyrektor Departamentu Skarbu oraz Asystent Prezydenta. Prezydent miał ważniejsze sprawy.

 Poruszana była przede wszystkim kwestia wykupu nieruchomości oraz sprawa miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wyszło na jaw kilka niepokojących kwestii, jak np. odmowa przyjęcia wniosku o wykup przez
BOM mimo zaleceń z Urzędu, że mają być przyjmowane wnioski niekompletne, w trakcie
legalizacji lub innych procedur, które obecnie są w toku, pomimo jasnego polecenia wydanego
tym jednostkom, aby takie wnioski przyjmowały.

 BOM jednak odmówił przyjęcia niekompletnych wniosków, przez co najemcy kilku
nieruchomości, będący na różnym etapie załatwiania spraw zostali pozbawieni możliwości
wykupu nieruchomości z bonifikatą. 

Proszę o osobisty kontakt osoby, którym odmówiono przyjęcia wniosku, tylko razem
możemy wygrać składając skargę i domagając się wyjaśnień oraz działań w tej kwestii.

 Sprawa planu zagospodarowania i ewentualnej jego korekty czy zmiany nie jest niemożliwa,
jednak może być trudna i rozciągnięta w czasie.

 Sprawa czynszów, które są takie same jak na ul. Rajskiej czy Długiej przy niechęci ZNK do
remontów z prawdziwego zdarzenia wymagać będzie naszego działania w Wydziale
Gospodarki Komunalnej. Przede wszystkim najemcy domów bez możliwości wykupu ze
względu na plan zagospodarowania są odprawiani z kwitkiem, gdzyż ich domy przeznaczone
są "do rozbiórki" bez określonego terminu tej czynności. Tak samo sprawa dróg będących w
gestii ZDiZ, ich stanu i oświetlenia wymaga dalszych działań.      

 Sprawę drogi przez Kolonię Zręby do budowy na Suchaninie i wszystkie inne z nią związane
musimy wyjaśnić w Wydziale Urbanistyki i Architektury, podobnie wycięcie drzew z terenu
Miasta w Wydziale Środowiska.

 W tej chwili również oczekujemy na odpowiedź na nasz protest złożony na ręce Prezydenta,
być może on nam wyjaśni tajemnicze kwestie działań SM Suchanino.

 Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie, którego termin i zakres poruszanych spraw będzie
uzgodniony telefonicznie z Asystentem Prezydenta. O szczegółach poinformujemy na naszej
stronie oraz w postaci znanych i lubianych ulotek, roznoszonych przez piszącego te słowa
sąsiada.

 Podsumowując, niewiele się dzisiaj dowiedzieliśmy, a to czego się dowiedzieliśmy to to, że bez
naszych działań, bez zjednoczenia wysiłków niewiele jesteśmy w stanie zdziałać ani się
dowiedzieć.
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Wszystko więc przed nami. Musimy walczyć o godne warunki życia i uczciwość
urzędników, przez których niekompetencje jesteśmy pokrzywdzeni, musimy walczyć z
decyzjami, które podejmuje się za naszymi plecami a które nas osobiście dotyczą.
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