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Piekary Śląskie, dnia 20 czerwca 2014r.

ORo.0003.17.2014
Pan
Stanisław Plajzner
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Odpowiedzi
Śląskie

na interpelacje

i wnioski złożone przez radnych na XLI sesji Rady Miasta Piekary

w dniu 29 maja 2014 r.:

zgłosił wnioski w sprawie:
~.

- podjęcia interwencji w sprawie uszkodzonego

komina na dachu bloku nr 5 przy ul. ks. Waculika,

w załączeniu kopia pisma Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

zawierającego

wyjaśnienia w

sprawie.
- naprawy chodnika przy ul. ks. Waculika,
Wydział Inwestycji i Remontów informuje:
w terminie od połowy czerwca do lipca br. zostanie wykonana
Waculika na odcinku od ul Sucharskiego

do ul. Olimpijskiej

przebudowa

chodnika

na terenie gminnym

w ciągu ulicy

w granicach

pasa

drogowego.

Przygotowała:

B. Sieja-Stasina

Sprawdziła: M. Kwaśniewicz
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-tel.lfax 322872981;
32 287 1967
ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
zgm@piekary.pl * www.zgm.piekary.bip.net.pl

Piekary Śląskie, dn. 10.06.2014 r.
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Dotyczy: wniosków z sesji XLI Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 29 maja 2014r.
W odpowiedzi na wniosek Radnego Stanisława Plajznera informujemy że, nie doszło
do zawalenia się komina na budynku przy ul. Księdza Waculika 5. Przedmiotowy gruz
pochodził z czapy kominowej która w dniu 22.04.2014r. została rozebrana na nasze zlecenie.
Gruz który się znajdował przy śmietniku został w dniach 9,16,2,30.05.2014r. zgłoszony do
zabrania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich i w dniu
6.06.2014r.został zabrany.
Na dzień dzisiejszy na dachu nie znajdują się żadne resztki
komina.
W sprawie wniosku Radnej Gabrieli Cichy informujemy, że Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nie jest zarządcą nieruchomości przy ul. Papieża Jana
Pawła II 36.
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Zakłąd budżetowy Gminy Piekary Śląskie
NIP 653 000 41 50
REGON 271049051

ING Bank Śląski O/Bytom
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