Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenie radnych, złożone w trakcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się w dniu 30.08.2021 r.
Radna Jadwiga Garbaciok – złożyła 3 wnioski:
1. Radna nawiązuje do wcześniej złożonej interpelacji z sprawie uruchomienia nowego przystanku
tramwajowego w rejonie ul. Sportowej. Ponadto prosi w imieniu rowerzystów o obniżenie krawężnika
przy zjeździe ze ścieżki rowerowej.
2. Radna proponuje stworzenie miejsca upamiętniającego uzyskanie praw wyborczych kobiet w Polsce
w miejscu, które kiedyś miało nazwę „Skarpa Breżniewa”.
3. Radna wnioskuje o przegląd ulic usytuowanych przy placówkach oświatowych i podjęcie decyzji celem
montażu progów ograniczających ruch.
Radny Grzegorz Gniełka – złożył 1 interpelację:
1. W imieniu mieszkańców Radny prosi o pilne usunięcie nielegalnego wysypiska gruzu i kamieni w rejonie
uroczyska oraz o wszczęcie postępowania w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych za nielegalne
składowanie śmieci na dzikim składowisku.
Radna Gerda Król – złożyła 3 interpelacje:
1. “W imieniu grupy mieszkańców nieruchomości Sienkiewicza 3 uprzejmie proszę o rozpatrzenie
interpelacji w sprawie podjęcia działań w kierunku doprowadzenia tego budynku do normalności.
Do normalnego stanu technicznego, żeby zapobiec dalszej dewastacji trzeba zatrudnić firmę
ochroniarską (…) Zarządca nieruchomości jest bezsilny na dewastację budynku, interweniuje Policja,
Straż Miejska bez skutku.(…) W budynku zamieszkują dwie osoby trwale niepełnosprawne, brakuje windy
żeby mogły bezpiecznie wychodzić. Od lat interweniują u Zarządcy, żeby ubiegać się o zabudowanie
windy ze środków PFRON-u - bezskutecznie.”
2. „Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zorganizowanie punktów medycznych, lekarzy specjalistów,
u których mogliby zasięgnąć porad i badań, a w szczególności po szczepieniu. W tej chwili są trudności
i np. w naszym mieście, żeby udać się do specjalisty muszą czekać na to rok. W innych miastach
ościennych, jak Świerklaniec i inne gminy na piknikach takie spotkania urządzają. Bardzo proszę
rozważyć ten pomysł, czy miasto by to wykonało i pomogło tym seniorom.”
3. „Chciałabym zadać pytanie, bo w Piaśnikach w Parku Piaśnickim wydzierżawiła gmina 3600 m i spisała
umowę dzierżawy na jeden rok czasu. Ja się pytam na jaki cel, jeżeli jest to Park Piaśnicki? Tych metrów
jest 3600 za 1200 zł. Czy to jest dla dewelopera, czy znowu będziemy wyrąbywać drzewa i kto to po
prostu zagospodarował?”
Radny Artur Pawłowski i Radny Marcin Bawej – złożyli 1 interpelację:
1. W imieniu mieszkańców dzielnic Piaśniki i Chropaczów Radni proszę o wprowadzenie zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Radna Zofia Pogoda – złożyła 2 interpelacje i 1 oświadczenie:
1. Radna prosi o zmianę nazewnictwa ulic na prawidłową w nagraniu odtwarzanym w autobusie linii 201.
2. Radna nawiązuje do wcześniejszej interpelacji i prosi o wyjaśnienie dlaczego Krzyż przy ul. Wojska
Polskiego nie jest ujęty w ewidencji miejsc pamięci prowadzonej przez Urząd Miejski. I w związku
z odpowiedzią na poprzednią interpelację Radna prosi o solidną przycinkę drzew z tyłu Krzyża oraz
wybrukowanie terenu wokół Krzyża.
3. Radna przekazuje podziękowania w imieniu swoim i korzystających z linii autobusowej dla Pana
Kierownika Biura Dróg i Mostów za zaangażowanie i pozytywne załatwienie problemu (przystanek przy ROD
ul. Wiśniowa).
Radny Łukasz Respondek – złożył 1 interpelację i 3 zapytania:
1. Interpelacja w sprawie parkingu „kiss and ride” podczas remontu ul. Grunwaldzkiej przy SP 8.
2. Radny pyta o zakres prac w CKŚ Grota, które muszą zostać wykonane i kiedy mogą się one rozpocząć.
3. Zapytanie w sprawie spółdzielni socjalnych.
4. Zapytanie w sprawie nowego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Świętochłowice.
Radna Bożena Wojciechowska-Zbylut – złożyła 1 interpelację:
1. Na prośbę mieszkańców ul. Licealnej i Nastolatków zgłaszam wniosek o pomalowanie lub dokonanie innych
czynności, aby próg spowalniający, zamontowany na ul. Licealnej na przeciw wejścia do budynku I LO, był
lepiej widoczny dla kierowców samochodów. Aktualnie ma on kolor jezdni.

