Interpelacje i zapytania radnych, złożone w trakcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej,
w dniu 26 lutego 2020 r.
Radna Zofia Pogoda – złożyła 1 interpelację:
Interpelacja, w imieniu mieszkańców, korzystających z linii autobusowych oraz
z przystanku na żądanie przy kościele, w rejonie ulicy Wojska Polskiego 13, w sprawie
zamontowania ławki w w/w miejscu

Radny Łukasz Respondek – złożył 2 interpelacje oraz 3 zapytania (w tym 1 ustnie):
1. Radny prosi, w mieniu mieszkańców ulicy Śląskiej 30-40, o utwardzenie
i wyasfaltowanie drogi wewnętrznej przy ich posesjach. Obecnie jest ona
podziurawiona, nie ma utwardzenia, to droga gruntowa. Radny sprawdził, iż droga
należy do miasta. Radny wskazuje, że co prawda kilka lat temu teren utwardzono,
lecz zrobiono to, w opinii mieszkańców, niewłaściwie.
2. Radny składa interpelację w sprawie zabudowań przy ulicy Góra Hugona. Radnemu
chodzi o jasne określenie planów dotyczących w/w budynków. Mieszkańcy powinni
być informowani na bieżąco, a nie są. Mieszkańcy nie wiedzą o planach
inwestycyjnych, o wpisach do ksiąg wieczystych, o służebności gruntów. Mieszkańcy
nie są informowani jak inwestor się odnosi do planów swoich inwestycji,
kiedy je rozpocznie?
3. Radny pyta o powiązanie wydawnictwa Przegląd Świętochłowicki z Urzędem Miejskim.
Czy Urząd Miejski jest związany w jakikolwiek sposób z tym wydawnictwem? Na jakich
zasadach miejskie ogłoszenia lub informacje, m.in. cykl #begerwyjaśnia, pojawiają się
w tym periodyku? Kto pracował nad grafikami cyklu #begerwyjaśnia? Czy miasto
partycypowało w kosztach wydawnictwa?
4. Radny pyta, czy wszystkie placówki w mieście mają wykonane aktualne przeglądy
techniczne?
5. Radnemu podobają się remonty placówek przedszkolnych w bieżącym roku, lecz pyta
się, gdzie jest w budżecie kwota na remont Przedszkola nr 11? Radny sam, jako rodzic
dzieci uczęszczających do tej placówki, widzi potrzebę remontu tego obiektu. Rodzice,
mieszkańcy, podczas spotkań z radnym też o tej kwestii mówili, też radnego o to pytali.

Radny Bartosz Karcz – złożył 3 zapytania ustnie:
1. Czy projekt zakładający remont nieistniejącego ambulatorium pod potrzeby Muzeum
Powstań Śląskich, to jest właśnie ten projekt, który był wykonany już w 2018 roku?
Bo tamten projekt był bardzo dobrze „skrojony” pod potrzeby muzeum. Czy nie warto
by było z niego skorzystać i tego projektu nie zaprzepaścić? Radny uważa, iż projekt
który zakłada mniejsze finansowanie przyniesie gorszą jakość. Warto się na
dokumentacji z roku 2018 oprzeć.
2. W imieniu mieszkańców ul. Średniej 7-7a-7b, Kamionki 4-4a-4b radny pyta,
czy te budynki zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, zgodnie z planami z roku
2018? Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo otrzymali informację iż „wypadli z planów”
inwestycyjnych spółki Tauron. Radny apeluje, by tę kwestię wyjaśnić lub decyzję
zmienić. Radny wskazuje, iż są to budynki gminne, własność komunalna, której
właścicielem jest gmina.
3. Radni otrzymali pismo mieszkańca miasta w sprawie nieprawidłowości w jednym
ze stowarzyszeń z terenu miasta. Z korespondencji wynika, że mogły zaistnieć
nieprawidłowości, choć radny nie przesądza o tym. Radny pyta o wyjaśnienie tej
kwestii, żeby Rada wiedziała, czy organ wykonawczy działał zgodnie z prawem w tej
sprawie, czy może coś jest nie tak? Czy organ działał w tym przypadku zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującymi?

Radny Mariusz Kubas – złożył 3 interpelacje (w tym 1 ustnie):
1. W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi, radny prosi o jednoznaczne informacje
w sprawie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Góra Hugona 1-2.
Ponadto radny prosi o udzielnie informacji na poniższe kwestie:
•

Przedstawienie harmonogramu działań i zamierzeń, które zostaną podjęte przez
Gminę w stosunku do tych nieruchomości w okresie od dnia bieżącej sesji do końca
drugiego kwartału 2020 roku.

•

Zweryfikowanie danych w ewidencji budynków i gruntów oraz czy majątek należący
do Gminy usytuowany jest na działkach prywatnych?

2. Radny prosi o pilne uprzątnięcie terenu przy ulicy Górniczej i T. Piechaczka,
zlokalizowanego w obrysie tych ulic. Wskazany przez radnego obszar obejmuje działkę
nr 1150/55.
3. Radny prosi o udzielenie informacji w sprawie rozstrzygniętego niedawno „Programu
Maluch+”. Radny wśród beneficjentów programu nie widział Gminy Świętochłowice.
Radny pyta, czy gmina wzięła udział w tym rządowym programie i czy złożyła wniosek?

Czy z racji faktu, iż gmina nie może liczyć na dodatkowe środki zewnętrze, planowana
jest dalsza realizacja dodatkowego żłobka, który miał być utworzony w Lipinach
(w związku ze zwróceniem do wojewody środków na remont byłej szkoły specjalnej)?
Lecz w związku z tym, iż miasto nie bierze udziału, lub wniosek nie został
zakwalifikowany
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to czy realizacja żłobka w Lipinach jest zagrożona?

Radny Dawid Malcherek – złożył 2 interpelacje:
1. Radny zwraca się z uprzejmą prośbą o wymianę asfaltu przy ul. Wyszyńskiego, która
znajduje się w złym stanie i wymaga pilnego remontu.
2. Radny zwraca się z prośbą o rozeznanie tematu w sprawie wygiętej bariery
energochłonnej znajdującej się przy DTŚ, w kierunku Katowic, w rejonie Komendy
Państwowej Straży Pożarnej. Radny prosi o ewentualna wymianę bariery w przypadku
faktycznego zagrożenia bezpieczeństwa w tym miejscu.

Radny Henryk Kurek – złożył 2 interpelacje (ustnie):
1. Radny pragnie podziękować i wyrazić uznanie kadrze MPGK, która potrafiła naprawić
to, czego nie dał rady naprawić Tauron. Pracownicy naszej spółki wykonali naprawę,
lecz niebawem jedna żarówka zaraz wysiadła. Radny sugeruje służbom, by zmusić
spółkę Tauron chociaż do wymiany żarówki. Radnemu chodzi o latarnię obok peronu
na przystanku tramwajowym przy „Osiedlu Leśnym”. Radny życzy powodzenia załodze
MPGK.
2. Radny z troską przygląda się ulicy Łagiewnickiej, konkretnie przy przychodni, gdyż
zapewniono go że w tym miejscu powstanie parking. Parking powstał i został
utwardzony jedynie pospółką, przez co powstały koleiny. Radny uważa, iż najpierw
należało kłaść twardy podkład a dopiero potem sypać pospółkę. Wtedy by parking
spełnił oczekiwania. Ponadto obok parkingu jest chodnik i radny wnioskuje o jego
naprawę. Może nie aż w takim zakresie, jak naprawiono chodnik na ulicy Jodłowej, lecz
by mieszkańcy mogli być zadowoleni.

Radna Dorota Wichura – złożyła 2 zapytania (ustnie):
1. Czy jest podana orientacyjna data rozpoczęcia remontu tzw. „Domków Fińskich”, wraz
z kosztem inwestycji?

2. Radna już wielokrotnie interweniowała i składała pisma w sprawie remontu ulicy
Franciszka Pieczki w dzielnicy Lipiny.

Radna Urszula Owoc – Kania – złożyła 1 interpelację (ustnie):
W imieniu mieszkańców ulicy Pieczki radna prosi chociaż o remont chodników, jak już nie da
rady wyremontować całej ulicy. Mieszkają tam osoby starsze, które nie mogą się po chodniku
poruszać, z uwagi na dziury. Radna wnioskowała wielokrotnie o tę inwestycję
w budżetach od roku 2018. Radnej chodzi o dobro mieszkańców, a nie jej osobiste.

