Kancelaria

Rady

Miejskiej

przekazuje

zapytania

i

interpelacje

radnych

złożone

w trakcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28.09.2020 r.

Radna Gerda Król – złożyła 1 interpelację:
Radna wnioskuje o przeprowadzenie wizji lokalnej przez członków Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdyż „w Centrum, na deptaku, ławeczki (ul. Pocztowa) są
systematycznie przez prawie cały dzień zajmowane przez osoby uzależnione od alkoholu. Osoby,
mieszkańcy ci, potrzebują wsparcia, profilaktyki, są pogubieni”. Zdaniem radnej „komisja powinna
pracować w terenie, wśród ludzi, a nie w gabinetach. Wizją lokalną winno się również objąć inne
dzielnice – Lipiny, Chropaczów. Środki finansowe są wystarczające dla celów profilaktycznych i do
leczenia. Zapewnia to budżet miasta. Rada Miejska uchwaliła stosowny program i trzeba go
realizować”.
Radny Marcin Bawej – złożył 1 interpelację:
Radny „ponownie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji ile lokali użytkowych z zasobu
gminy Świętochłowice pozostających w zarządzie MPGL-u, zostało wynajętych w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 17 sierpnia 2020 r. a także ile spośród nich zostało sprzedanych. Którzy najemcy wykupili
lokale przez nich wynajmowane? W dwóch poprzednich odpowiedziach nie uzyskałem poniższych
danych (w odniesieniu do każdego lokalu): kiedy odbyły się przetargi czynszowe, kiedy odbyły się
przetargi na wykup, jakie były ceny wywoławcze, ile podmiotów przystąpiło do przetargów, cena
ostateczna, za którą został lokal wykupiony? Proszę o uzupełnienie wcześniej udzielonych odpowiedzi
o powyższe dane w dwóch dokumentach: informacji dot. lokali wynajętych oraz informacji dot. lokali
sprzedanych”.
Radny Artur Pawłowski – złożył 1 interpelację:
Radny składa interpelację w sprawie „wyłączenia przycisków uruchamiających zielone światło
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej, Chorzowskiej i 3 Maja. W momencie wybuchu pandemii
wyłączono w/w przyciski co paradoksalnie przywróciło normalność, dając pieszym zielone światło.”
Obecnie „ponownie uruchomiono omawiane przyciski, zmuszając pieszego do włączenia sobie
zielonego światła. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej jest to przykład dyskryminacji pieszych
w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto w warunkach pandemii używanie
przycisku wiąże się z niepotrzebnym narażeniem pieszego na potencjalny kontakt z patogenem, który
szerzy się również poprzez dotyk”. Radny wnioskuje o wyłączenie przycisków z docelową ich likwidacją.

Radny Łukasz Respondek – złożył 1 interpelację i 2 zapytania:
1. Radny składa interpelację w sprawie katastrofalnego stanu klatek schodowych przy ulicach
Reja, Kochanowskiego, Sienkiewicza i 1 Maja. Lokatorzy „sugerują że chętnie sami wykonają część
prac.”. Radny wnioskuje o uruchomienie „programu „Pomaluj swoją klatkę”, który zakładałby
dostarczenie przez zarządcę materiałów lokatorom. Oczywiście po uzgodnieniu z działem prawnym,
czy taka konstrukcja jest w ogóle możliwa”.
2. Radny składa zapytanie „w sprawie migracji danych ze starej strony internetowej Urzędu
Miejskiego. Dlaczego importowano dane w zakresie aktualności od listopada 2018 roku? Co stało się
ze wcześniejszymi informacjami ze strony internetowej”?
3. Radny składa zapytanie w sprawie ratusza w Chropaczowie. „Neogotycki budynek dawnego
ratusza w Chropaczowie jest nieużywany od 2015 roku. Jakie są plany władz miasta dotyczące tego
obiektu? Jakie funkcje powinien pełnić? Czy został on właściwie zabezpieczony”?
Radna Dorota Wichura – złożyła 2 interpelacje:
1. Radna składa interpelację w sprawie „wymiany drzwi do klatki przy ul. Michalskiego 20.
Mieszkańcy są gotowi sami wykonać robociznę, chcą założyć domofon a przy obecnym stanie drzwi
jest to niemożliwe (ich klatka jest notorycznie zanieczyszczana), monitowali już w tej sprawie
wielokrotnie”.
2. Radna prosi o zamontowanie drzwi do klatki w budynku przy ulicy Mickiewicza 6, gdyż obecnie
nie ma tam drzwi.

