druk nr 50
Piekary Śląskie, dnia 18 kwietnia 2008r.
ORo.00570-5/08
Wnioski radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 13 marca br.

1. Radni: Leszek Pozimski i Marian Muszalik wnieśli:
-

o podjęcie działań w kierunku reorganizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II,
Kamiennej i Księdza Czempiela.
Samochody wyjeżdżające z ul. Księdza Czempiela niebezpiecznie „wychylają się” na środek
skrzyżowania powodując zagrożenie w ruchu.
Radni sugerują, aby na ul. Księdza Czempiela wprowadzić ruch jednokierunkowy, a w dalszej
kolejności utworzyć łącznik z drogą
gruntową przy garażach. Drogą tą można by
wyprowadzić ruch.
Jeżeli taka koncepcja nie znajdzie akceptacji radni zwracają się o podjęcie próby stworzenia
alternatywnego rozwiązania.
Odp.:
 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproponowała opracowanie koncepcji
rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II, Kamiennej i Księdza
Czempiela, z uwzględnieniem spraw własnościowych.
2. Radny Jacek Mazur zwrócił się o:
wyremontowanie schodów przy Ośrodku Kultury „Andaluzja”, ul. Oświęcimska 45. Schody są
w fatalnym stanie, co utrudnia mieszkańcom dojście do Ośrodka Kultury i ośrodka zdrowia od
strony osiedla.
Odp.:
 zadanie to zostanie zaproponowane do projektu budżetu Miasta na rok 2009.
3. Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się:
- o ponowne rozważenie możliwości oświetlenia placu zabaw przy ul. Śląskiej, co ułatwiłoby
realizację Uchwały w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie
Miasta Piekary Śląskie,
zwrócił się do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o ponowne rozpatrzenie wniosku
o zainstalowanie progów spowalniających ruch na ul. Bursztynowej. Próg spowalniający
powinien być usytuowany za wjazdem na posesję pana Wojewódki,
o określenie sposobu rekompensaty pozostałym stowarzyszeniom i organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tytułu wzrostu opłat stawki czynszowej
obowiązującej w okresie od wprowadzenia przez zarządcę pełnej odpłatności do momentu
uzyskania zwolnień stosownie z przyjętą Uchwałą,
- o określenie właściciela terenu w ciągu garaży przy ul. Bursztynowej wzdłuż rur
ciepłowniczych, który jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na tym terenie.
W związku ze złym stanem sanitarnym powyższego terenu występuje groźba powstania
epidemii,
o precyzyjne określenie terminów: zobowiązanie wymagalne i niewymagalne, tak, aby było
wiadomo z jakiego tytułu i od kogo można pożyczać i nie płacić, a komu pożyczkę trzeba
oddać w 100%,
Odp.:
 Podtrzymuję stanowisko zawarte we wcześniejszej korespondencji w tej sprawie.
 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ponownie rozpatrzyła wniosek Radnego
i ponownie ustosunkowała się do niego negatywnie, w miejscu proponowanym przez
Radnego nie ma możliwości technicznych do zamontowania progu. Zamontowanie progu na
dalszych odcinkach drogi jest bezcelowe, z uwagi na zatoki postojowe, które dają możliwość
minięcia progu. Na przedmiotowej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz
oraz zakaz ruchu samochodów o masie całkowitej powyżej 2,5 t. W celu egzekwowania w/w
znaków wzmożone zostaną patrole Policji i Straży Miejskiej.
 Zastosowanie zasady preferencyjnych stawek czynszowych dla wynajmu lokali użytkowych
na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego
w okresie poprzedzającym wejście w życie tj. 25 kwietnia 2008r. uchwały Nr XX/215/08 Rady
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Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali
użytkowych należących do zasobu nieruchomości Gminy Piekary Śląskie organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego nie jest dopuszczalne.
Jakakolwiek forma rekompensaty; pod pojęciem której powszechnie rozumie się
odszkodowanie, wyrównanie; dla organizacji pozarządowych za okres, w którym nie
obowiązywały ulgi w stawkach czynszowych jest prawnie niedopuszczalna.
Teren od ul. Śląskiej w kierunku ul. Bursztynowej, wzdłuż rowu na odcinku 35 m jest
własnością Gminy natomiast użytkownikiem wieczystym dalszego odcinka (wzdłuż rowu) jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Teren gminny zostanie objęty bieżącym utrzymaniem czystości
i porządku. 18 kwietnia br. przekazałem wniosek Radnego do Spółdzielni Mieszkaniowej
z prośbą o pilne uporządkowanie działki należącej do Spółdzielni oraz o poinformowanie mnie
o podjętych działaniach.
Zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji
księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone (łącznie
z odsetkami). Zobowiązania niewymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające
z ewidencji księgowej, których termin płatności nie minął.
Zgodnie z art. 358 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16
poz. 93 ze zm.): „§1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma
pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie
ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.
§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może
po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić
wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone
w orzeczeniu lub umowie.
§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może
wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku
z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.”

4. Radna Maria Wojszczyk zwróciła się o:
oznakowanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Biskupa Bednorza i drogi
krajowej nr 94, w obrębie budowanych stacji benzynowych. Skrzyżowanie to jest wyjątkowo
niebezpieczne, ze względu na duże natężenie ruchu kołowego. Mieszkańcy okolicznych
domów muszą z niego korzystać, ponieważ jest to jedyna droga dojścia do ich domów od
strony centrum Brzezin,
dokonanie przeglądu ścieżek rowerowych, czy posiadają one właściwe oznakowanie,
ponieważ można zauważyć, że rowerzyści zwyczajowo korzystają z wąskich i zatłoczonych
jezdni (mimo, iż obok jest pusta ścieżka) tłumacząc się, że skoro brak oznakowania – to nie
chcą łamać przepisów. W Brzezinach posiadamy 2 szerokie ścieżki wybudowane nie tak
dawno dużym nakładem środków w rejonie ulicy Biskupa Bednorza (obok cmentarza) i wzdłuż
ul. Kotuchy, jednak rowerzyści także tu rzadko z nich korzystają. Myślę zatem, że wyraźne
oznakowanie ścieżek rowerowych spowodowałoby przeniesienie ruchu rowerowego we
właściwe miejsce,
dokonanie frezowania asfaltu w miejscach, w których utworzyły się głębokie koleiny (na łuku
ulicy Biskupa Bednorza) oraz znaczące garby poprzeczne (wjazd do Brzezin od strony
Kamienia i Dąbrówki Wielkiej). Te garby powodują, że szybko jadący samochód zostaje
„wybity w górę” i traci na chwilę przyczepność, co może skutkować wypadkiem. Dodatkowo
powoduje to ogromny hałas i drżenie okolicznych domów wzmacniając i tak duże szkody
górnicze w tych budynkach.
Odp.:
 sprawa oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Biskupa Bednorza
i DK-94 zostanie uwzględniona w koncepcji rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania,
zakładającej m.in. budowę sygnalizacji świetlnej.
 Ścieżka w ciągu ulicy Biskupa Bednorza nie może być oznakowana jako „ścieżka rowerowa” ,
z uwagi na brak parametrów tj. odpowiedniej szerokości.

W ramach remontów bieżących, w najbliższym czasie zostanie dokonane frezowanie asfaltu
w miejscach przedstawionych przez Radną.
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5. Radna Gabriela Kossakowska zwraca się o:
uporządkowanie terenu znajdującego się naprzeciw budynku „Agawa”. Na teren ten (z ruiną
budynku) wrzucane są śmieci.
Odp.:
 Przeprowadzono kontrolę posesji leżącej naprzeciw budynku „Agawa”. Jest ona własnością
prywatną, z nieuregulowanym stanem prawnym. Po kontroli, domniemani spadkobiercy
uporządkowali teren.
6. Radny Andrzej Skiba wnioskuje o:
zainstalowanie luster na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Szpitalnej oraz na zjeździe
z Obwodnicy Zachodniej w kierunku ronda, obok stacji benzynowej BP (uprzywilejowany pas
drogi z lewej strony – od skrzyżowania ze światłami). W miejscach tych nasilenie ruchu
samochodowego jest krytyczne a widoczność bardzo ograniczona. Zainstalowanie luster
byłoby prostym i tanim sposobem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych
miejscach.
ponowne rozważenie możliwości poprowadzenia linii autobusowej z przystankami: obok
Szpitala Miejskiego, obok I Liceum Ogólnokształcącego i przy ZG „Piekary”.
pilne wzmożenie kontroli przestrzegania porządku przez właścicieli psów, a przy okazji
sprawdzenie, czy właściciele wnieśli opłatę od posiadania psów.
Odp.:
 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozytywnie zaopiniowała wniosek
o zamontowanie lustra na ul. Szpitalnej w rejonie wyjazdu z ul. Kościuszki, natomiast
negatywnie wniosek o zamontowanie lustra na zjeździe z obwodnicy zachodniej w kierunku
ronda ul. Bytomskiej, gdyż widoczność w tym miejscu jest wystarczająca.
 Sprawa skierowania autobusów ulicami w kierunku Szpitala Miejskiego, I LO i ZG Piekary
zostanie rozpatrzona po dokonaniu pomiarów parametrów dróg.
 Wnioskowane kontrole należą do rutynowych działań Straży Miejskiej. W ostatnim okresie
położono dodatkowy nacisk na sprawy dotyczące przestrzegania porządku i czystości w
Mieście, w związku z posiadaniem psów.
7. Radny Aleksander Kępski zwrócił się o:
uprzątnięcie z zalegających liści ul. Bazarowej oraz oświetlenie jej na odcinku od
ul. Goździków do ul. Księdza Waculika.
Odp.:
 Zalegające liście zostały uprzątnięte. Budowa oświetlenia na ul. Bazarowej to zadanie o
charakterze inwestycyjnym, wymaga przygotowania pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniem w budżecie Miasta środków finansowych na
jego realizację. Zadanie to mogłoby zostać wprowadzone do propozycji planu budżetu Miasta
na rok 2009.
8. Radna Sława Umińska wnioskuje o:
wykonanie prac remontowych i porządkowych na obszarze Kopca Wyzwolenia. Fragmenty
ścieżek prowadzących na szczyt Kopca Wyzwolenia uległy zniszczeniu, w kilku miejscach
odpadły krawężniki, a w elementach betonowych służących do odprowadzania wody zalegają
kamienie i śmieci, co powoduje, że woda rozlewa się na boki niszcząc podłoże. Ponadto, w
paru miejscach wskazane byłoby zainstalowanie siatki zapobiegającej osuwaniu się ziemi.
Niewielki fragment już zainstalowanej siatki jest niewystarczający. Już niedługo u stóp Kopca
Wyzwolenia będą miały miejsce obchody święta narodowego oraz inne imprezy
i uroczystości.
Odp.:
 W ramach projektu Renowacji i Zagospodarowania otoczenia Kopca Wyzwolenia przewiduje
się wykonanie wszystkich sygnalizowanych przez Panią prac. Teren Kopca Wyzwolenia jest
cyklicznie porządkowany w ciągu roku. W okresie świąt państwowych oraz uroczystości
organizowanych na Kopcu zakres prac porządkowych jest zwiększony. Przygotowania do
obchodów tegorocznego święta Maja będą analogiczne jak w roku ubiegłym.
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ORo.00571-5/08
Interpelacje radnego Tomasza Wesołowskiego zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 13 marca
br. oraz interpelacja radnej Sławy Umińskiej zgłoszona w dniu 2 kwietnia br.
1. Radny Tomasz Wesołowski
- podziękował za informację dot. prac związanych z podjęciem przez Radę Miasta uchwał
o zamiarze przekształceń w oświacie. Aby uniknąć nieporozumień oświadczył, że wniosek
dotyczył wszystkich Uchwał o charakterze zamiaru, czyli również np. dot. przekształceń
w służbie zdrowia. Wniosek ten dotyczył również z wszystkich uchwał o zamiarze
podejmowanych w przyszłości. Radni chcieliby uzyskiwać powyższe informacje na bieżąco.
zwrócił się o informację, kiedy powstanie punkt zbioru zużytego oleju samochodowego i czy
są prowadzone prace z tym związane.
Odp.:
 Zakład Gospodarki Komunalnej jest w posiadaniu oferty umożliwiającej uruchomienie punktu
zbiórki zużytego oleju. Zaproponowane warunki np.:
zaproponowanie minimum 500 litrów zużytych oleju miesięcznie
regularny odbiór oleju

-

ewentualnie karne opłaty w przypadku nie spełnienia warunków dot. ilości oleju zużytego.
Spółka i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
pracuje nad alternatywnym załatwieniem problemu np. współpracy z zakładami mechaniki
pojazdowej.
2. Radna Sława Umińska prosi o podjęcie kolejnej interwencji i zobowiązanie MPEC do
natychmiastowego uporządkowania należącego do niego terenu na Osiedlu Wyzwolenia. Radna
interweniowała już w tej sprawie na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2007r., otrzymała wtedy
odpowiedź, że MPEC uporządkuje teren do marca 2008r.. Ponieważ MPEC nie podjęło żadnych
działań i teren ten jest nadal zaśmiecony i zaniedbany, Radna prosi o zobowiązanie go do
skutecznego i efektywnego działania, które nie ograniczy się do jednorazowego uprzątnięcia
śmieci ale do systematycznego i należytego utrzymywania ww. terenu.
Odp.:
 9 kwietnia br. przekazałem kopię w/w interpelacji do MPEC z prośbą o pilne uporządkowanie
działki nr 1004/5 oraz o poinformowanie mnie o podjętych działaniach. W dniu 16 kwietnia
2008r. otrzymałem informację Członka Zarządu MPEC, że wskazany teren jest regularnie
sprzątany oraz podjęte zostały kroki, celem ogrodzenia przedmiotowej działki.
Szczegółową odpowiedź w tej sprawie MPEC przesłał na ręce Pani.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej potwierdza uporządkowanie terenu.
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