Interpelacje i zapytania radnych, złożone w trakcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej,
w dniu 27 stycznia 2020 r.
Radna Jadwiga Garbaciok – złożyła 2 interpelacje:
1. Radna informuje, „iż na osiedlu Brzezina doszło do zniszczeń progów zwalniających
na skutek częstotliwości ruchu drogowego. Wobec powyższego, wnioskuję
o usunięcie starych zniszczonych progów i uzupełnienie ich nowymi elementami,
w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Ślęzan i Wiślan”.
2. Radna informuje, iż „mieszkańcy Chropaczowa zgłosili poważne uszkodzenie
nawierzchni przy ulicy Czajora, w rejonie nr 11-12, na której dostrzeżono duże
wgłębienia w jezdni. Stan ulicy jest przyczyną utrudnienia ruchu drogowego oraz
niemożności wyjazdu z posesji. Podobna sytuacja jest w Lipinach, przy ul. Bukowego.
Są zapadnięte płytki na chodniku, przy sali gimnastycznej byłej szkoły – Gimnazjum
nr 3”.
Radna Zofia Pogoda – złożyła 1 interpelację:
Interpelacja

w

sprawie

przystąpienia

gminy

do

podpisania

porozumienia

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
dotyczącego programu „Czyste powietrze”, skierowanego do właścicieli wolno stojących
domów. Czy gmina ma zamiar przystąpić do podpisania w/w porozumienia?

Radny Łukasz Respondek – złożył 3 zapytania:
1. Radny informuje, iż „na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta z Centralnego
Rejestru Umów są wyłączone m.in. umowy do 3.500 złotych brutto, oraz te na używanie
pojazdów prywatnych do celów służbowych”. Radny wnioskuje, aby w rejestrze
znalazły się wszystkie umowy, bez względu na kwotę, na którą opiewają.
2. Radny składa zapytanie w sprawie zawalenia się zabudowań gospodarczych przy ulicy
Góra Hugona. Miejsce zostało zabezpieczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej. Radny pyta, czy o sprawie została powiadomiona Państwowa
Straż Pożarna oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego? Czy teren został przeszukany
przez odpowiednie służby?
3. Radny twierdzi, iż „miasto zawarło umowę z firma PR w zakresie konsultingu,
tj. bieżącego doradztwa, jak i stałej realizacji działań ustalonych wspólnie
z Zamawiającym w toku współpracy”. Radny zatem pyta, jaki jest szczegółowy zakres
działań firmy? Na jakiej podstawie została ona wyłoniona? Czy kondycja finansowa
miasta pozwala na korzystanie z usług firm działających w tym zakresie?

Jednocześnie, radny w trakcie obrad zadał Prezydentowi Miasta ustną prośbę
o przekazanie mu kopii umowy na w/w usługi.

Radny Mariusz Kubas – złożył 1 zapytanie:
Radny prosi o informację w sprawie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy
ulicy Góra Hugona. Jakie gmina ma plany w stosunku do tych budynków, czy budynki będą
remontowane, czy raczej gmina ma inne zamiary – np. zostaną wyburzone? Jeśli tak, to co
z lokatorami, czy gmina ma już zabezpieczone dla nich lokale zastępcze? Radny informuje,
iż lokatorzy żyją w niepewności, ponieważ nie mają żadnych informacji. Gmina nie wyraża
zgody na wykup tych mieszkań. Radny prosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedz, jakie są
zamiary w tej sprawie?

Radna Agnieszka Beger – złożyła 1 interpelację:
Radna, zgodnie z prośbą rodziców, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17,
Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 19 prosi o zapewnienie środków
finansowych na zakup systemu oraz licencji dziennika elektronicznego w w/w placówkach.
Jednocześnie radna wnioskuje o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do funkcjonowania
dziennika elektronicznego w w/w szkołach.

Radna Bożena Wojciechowska – Zbylut – złożyła 1 interpelację:
Radna

wnioskuje

o

przegląd

słupów

oświetleniowych

przy

ulicy

Licealnej

(w szczególności od strony ulicy Szpitalnej) i skuteczne zabezpieczenie instalacji
elektrycznych, gdyż metalowe pokrywy zsuwają się i stanowią niebezpieczeństwo np. dla
dzieci i młodzieży.

Radna Gerda Król – złożyła 2 interpelacje:
1. W dniach 22-24 stycznia br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące oświetlenia
ulicznego. W ankietach zostały wymienione tylko niektóre, wybrane obszary i ulice na
których planowana jest wymiana oświetlenia. Inne obszary zostały pominięte. Brakuje
takich ulic jak: Łagiewnicka, Polna, Bohaterów Westerplatte, Chrobrego, Strzelców
Bytomskich, Marii Dulcissimy Hoffmann oraz większość ulic w dzielnicy Lipiny takich
jak: Plac Słowiański, Świdra, Barlickiego, Świerczyny. Na innych ulicach w zasadzie
w ogóle nie ma oświetlenia. Lokatorzy i mieszkańcy nie wiedzą czy oświetlenie jest

własnością gminy czy spółki Tauron. Są tu zaniedbania wieloletnie, jeszcze
pochodzące z czasów gdy odpowiedzialny był Zakład Energetyczny Gliwice. Obecnie
część oświetlenia obsługuje Tauron Sprzedaż GZE, ulica Barlickiego, Gliwice, np. ulica
Wodna do ulicy Wyzwolenia i do Polnej. Wystąpienia radnej w sprawie oświetlenia są
traktowane wymijająco. Wobec powyższego radna wnioskuje o przejęcie oświetlenia
od spółki Tauron GZE Gliwice.
2. Na jakim etapie jest kontynuacja działalności w kwestii likwidacji niskiej emisji
w centrum miasta?

Radny Henryk Kurek – złożył 2 interpelacje:
1. Radny chce się dowiedzieć jak wygląda temat oświetlenia w rejonie przystanku przy
Osiedlu Leśnym. Radny prosi by się tym zająć, bo jak było tam ciemno to tak dalej jest,
a oświetlenie czasem działa a czasem nie. Radny prosi o wzięcie tej kwestii pod uwagę.
2. Radny z troską obawia się, iż remont ulicy Łagiewnickiej nie odbędzie się, gdyż może
„przepaść ta działka, którą płacą Tramwaje Śląskie”. Mieszkańcy wyrażają obawy i są
zaniepokojeni. Radny chciałby wiedzieć coś więcej w tej sprawie.

Radna Dorota Wichura – złożyła 1 interpelacje:
Istnieje problem z oświetleniem, zwłaszcza w dzielnicy Lipiny, w rejonie ulicy
Barlickiego i przylegających do niej placów. Radna wnioskuje „by przejść się może wieczorem
lipińskimi placami, ulicami. Wtedy widać gdzie tego oświetlenia naprawdę brakuje. Jest wtedy
niebezpieczeństwo, tą zimową porą, powrotów mieszkańców do swoich domów”.

