Interpelacje i zapytania radnych, złożone w trakcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się w dniu 14.06.2021 r.
Radny Mariusz Kubas – złożył 3 interpelacje:
1. „Na jakich zasadach została dopuszczona firma spoza miasta do prowadzenia szczepień na COVID, które
są realizowane na terenie Szkoły Podstawowej w Chropaczowie (…) Dlaczego ZOZ Świętochłowice nie
realizuje tego zadania? Jakie kryteria zostały przyjęte, że to zadanie realizuje firma prywatna z innego
miasta i realizuje to na mieniu gminy. Jednocześnie proszę o informację czy w gminie został
zlikwidowany jeden punkt szczepień”
2. „Proszę o kopię listu intencyjnego zawartego pomiędzy gminą, a właścicielem nieruchomości przy
ul. Imieli 14.”
3. „Proszę o udostępnienie treści statutów spółdzielni socjalnych. Proszę o wskazanie miejsca na BIP,
gdzie można to sprawdzić, ewentualnie o kserokopie”.
Radna Gerda Król - złożyła 1 interpelację:
1. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie wizji lokalnej przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu
Miejskiego ulicy Katowickiej w centrum. Na deptaku w ostatnim czasie bardzo pogorszył się stan
nawierzchni. Systematycznie ulegają wykruszeniu kostki granitowe

oraz klinkierowe. Zagraża

to bezpieczeństwu mieszkańców. Ulica jest bardzo ruchliwa, odbywa się ruch tramwajowy, autobusowy,
kilkadziesiąt jednostek ciężkiego taboru dziennie. Jest to uciążliwe dla społeczności, która korzysta
z deptaku i otwartych ogródków kawiarnianych.”
Radna Zofia Pogoda – złożyła 1 interpelację:
1. „W imieniu mieszkańców ulicy Śląskiej bardzo proszę o skoszenie trawy przed blokiem przy ulicy Śląskiej
61. Tam są ustawione dwie ławki, których w ogóle nie widać i mieszkańcy nie mogą z nich korzystać”
Radna Dorota Wichura – złożyła 4 interpelacje:
1. Radna prosi o uporządkowanie terenu Placu Słowiańskiego w Lipinach ze szczególnym uwzględnieniem
terenu wokół Pomnika Powstańca.
2. W imieniu mieszkańców ul Pieczki 4-10 i ulicy Mickiewicza 1-7 Radna prosi o zasłonięcie boków wiaty
śmietnikowej znajdującej się między wymienionymi ulicami.
3. Radna prosi o załatanie dziur na ulicy Sudeckiej, dziury znajdują się także na przejściu dla pieszych przy
Szkole Podstawowej nr 5.
4. Radna prosi o remont chodnika przy ul. Pieczki w Lipinach.
Radna Bożena Wojciechowska-Zbylut – złożyła 1 zapytanie:
1. „W i mieniu mieszkańców chciałam złożyć zapytanie, a właściwie prośbę o uzupełnienie ubytków w tynku
okalającym murek placu zabaw, który jest umiejscowiony na tyłach Przedszkola nr 2 pomiędzy ulicą
Polną i ulicą Wodną.”

