Piekary Śląskie, dnia 30 maja 2007r.
OR.00570-5/07

Wnioski radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 26 kwietnia br.

1. Radny Henryk Pryk wnosi o naprawę w trybie pilnym chodnika wzdłuż południowego ogrodzenia
Przedszkola Nr 2 (ul. Cicha 38). W przypadku kapitalnego remontu chodnika należy go poszerzyć, gdyż
stanowi ważne połączenie pomiędzy przystankami WPK (ul. Papieża Jana Pawła II) oraz Ośrodkiem
Zdrowia i Bankiem PKO (ul. Cicha). Radny wnosi o przedłużenie oświetlenia w/w chodnika w kierunku
Ośrodka Zdrowia (ul. Cicha 34 i 36). Pisma w tej sprawie od kilku lat zgłaszane są przez Spółdzielnię
Mieszkaniową i Policję. Wystarczyłoby dołączyć do istniejącej linii oświetlenia dwa punkty (słupy).
Odp.:
• Wymienione przez Pana zadania zostaną rozważone do realizacji z chwilą wyjaśnienia spraw
własnościowych gruntów, po których przebiega chodnik i proponowany ciąg oświetlenia. Ponadto,
należy podkreślić, że budowa oświetlenia wymaga przygotowania dokumentacji technicznej
i uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Radny Aleksander Kępski
- zwraca się z prośbą o wykonanie wydzielonego przejścia przez teren boiska szkolnego Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9, pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Sucharskiego, a garażami przy
ul. Armii Krajowej. W roku 2004 teren szkoły został ogrodzony betonowym płotem. Inwestycja ta miała
na celu m.in. zabezpieczenie terenu boisk szkolnych przed zaśmiecaniem, przebywaniem po zmroku
osób niepożądanych, a także przed wyprowadzaniem zwierząt na boiskach szkolnych. Równocześnie
budowa ogrodzenia uniemożliwiała swobodne przejście osób zamieszkujących w blokach przy
ul. Sucharskiego do swoich garaży przy ul. Armii Krajowej. W konsekwencji osoby te notorycznie
wyciągają przęsła ogrodzenia i wykonana inwestycja nie spełnia swej roli. Wykonanie wydzielonego
przejścia pozwoli rozwiązać problem, a równocześnie będzie rozwiązaniem, które zaakceptują władze
szkoły oraz Osiedla Wieczorka,
- zwraca się z prośbą o naprawę nawierzchni ul. Słowików na nowobudowanym osiedlu “Na lipce”.
Droga jest wyłożona kostką brukową, która w wyniku jazdy ciężkich samochodów dojeżdżających do
budowy osiedla opadła i stwarza zagrożenie dla poruszających się po niej mieszkańców naszego
Miasta,
- w ubiegłym roku oraz wiosną roku bieżącego zostały wycięte topole przy ul. Papieża Jana Pawła II
w okolicy od dworca autobusowego do budynków po byłej Spółdzielni Odzieżowej “Eliza Orzeszkowa”.
Firma dokonująca wycinki pozostawiła jednak konary z korzeniami. W imieniu mieszkańców Osiedla
Wieczorka radny prosi o usunięcie konarów, które w wyniku ich pozostawienia stale będą odrastać,
a system korzeniowy niszczy sąsiednie chodniki i nawierzchnię ulicy.
Odp.:
• Ogrodzenie placu szkoły było wykonane po wieloletnich staraniach dyrekcji MSP nr 9 w celu
zabezpieczenia terenu szkoły przed zaśmiecaniem, wandalizmem i przebywaniem osób postronnych.
Wydzielenie przejścia, kosztem terenu boiska szkolnego i przeznaczenie go na pas komunikacyjny,
ogólnodostępny z funkcją drogi do garaży nie jest zgodny z założeniami opracowanej w 2004r.
koncepcji rozwoju bazy sportowej piekarskich placówek oświatowych uwzględniającej między innymi
teren MSP nr 9.
• Naprawa ulicy Słowików wymaga całkowitego rozebrania nawierzchni z kostki, uzupełnienia
podbudowy i ponownego ułożenia nowej kostki. Aktualny stan nawierzchni świadczy o złej jakości
robót wykonanych na zlecenie inwestora tj. Spółdzielni Mieszkaniowej.
• Sprawa likwidacji pozostawionych po wycince topoli konarów i korzeni została przekazana do Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, w miarę możliwości finansowych ZGM uporządkuje teren.
3. Radny Krzysztof Seweryn
- prosi o ustalenie instytucji lub osób prywatnych odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku
w ciągu garaży przy ul. Diamentowej wzdłuż rur cieplnych,
- mieszkańcy bloku przy ul. Śląskiej 6 proszą o określenie przeznaczenia terenu położonego między
ul. Szmaragdową, a ul. Śląską. Proponuje się przeznaczenienie terenu pod rekreację lub plac zabaw.
Mieszkańcy proszą również o utworzenie miejsc parkingowych.
- odnosząc się do odpowiedzi, udzielonej na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca
2007 r. radny zwraca się o pomoc w zidentyfikowaniu osób niepożądanych, korzystających
w godzinach wieczornych i nocnych z placu zabaw przy ul. Śląskiej.
Odp.:
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• teren garaży przy ul. Diamentowej jest w użytkowaniu wieczystym „garażowiczów” i to oni są

odpowiedzialni za utrzymywanie na nim porządku. Rów biegnący wzdłuż garaży jest własnością
Gminy, zlecenie odnośnie utrzymania go w czystości wydano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
• Rozpoczęto roboty przygotowawcze w celu utwardzenia pobocza w miejscu aktualnie parkowanych
samochodów w celu utworzenia 10 miejsc parkingowych z twardą nawierzchnią.
• Funkcjonariusze Straży Miejskiej codziennie patrolują plac zabaw przy ul. Śląskiej. Osoby
spożywające alkohol, wyprowadzające psy oraz zaśmiecające plac zabaw karane są mandatami
karnymi. Czynności te podejmowane są również na nocnej zmianie w piątki i w soboty.
4. Radny Andrzej Korfanty wnosi o przegląd terenu ul. Kasztanowej i wykonanie cząstkowych remontów.
Odp.:
• Po przeprowadzonej w obecności Pana Radnego wizji w terenie ulicy Kasztanowej, zakres
niezbędnych do wykonania robót, umożliwiających bezpieczne użytkowanie drogi, zostanie
zrealizowany w ciągu najbliższych 2 – 3 tygodni.
5. Radny Leszek Podzimski
- zwraca się z prośbą o spowodowanie przez odpowiednie służby systematycznych kontroli
przestrzegania ograniczenia, nałożonego przez znak B-33 (ograniczenie prędkości do 30 km/h) na
ulicy Śląskiej, przez samochody ciężarowe, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.
Niezaładowane samochody ciężarowe powodują ogromny hałas. Już niebawem rozpoczną się ciepłe
dni i mieszkańcy zapewne chcieliby mieć możliwość otwierania okien, jednak dochodzące z ulicy
hałasy skutecznie do tego zniechęcają. Dodatkowo ulica Śląska jest trasą, z której korzystają
uczniowie idący do szkoły do Szkoły Podstawowej Nr 11.
Odp.:
• Funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z Policjantami Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Piekarach Śląskich podejmują w tym zakresie stosowne działania. W ramach wspólnych
służb w rejon ten kierowane są patrole, kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego karani są
mandatami karnymi.

Interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 26 kwietnia br.

1. Radny Andrzej Skiba zwraca się z zapytaniem i prośbą o rozwiązanie problemu: Jak władze Miasta,
zapewnią opiekę nad uczniami, szczególnie tymi najmłodszymi tzn. 7, 8, 9-letnimi w dniach 30 kwietnia
oraz 2 i 4 maja, którzy pozostaną bez opieki szkolnej i rodzinnej do godz. 1630? Ich rodzice, w tych dniach,
jak w każdy tzw. roboczy dzień pójdą od wczesnych godzin rannych do normalnej, codziennej pracy. Kto,
personalnie odpowiadał będzie za ewentualne dramaty i nieszczęścia związane z brakiem opieki nad tymi
pozostawionymi przez szkołę i Miasto bez opieki dziećmi? W tej chwili trwa exodus panicznego i
kosztownego poszukiwania opiekunów i sprowadzania rodziny do opieki nad tymi dziećmi. Dlaczego taka
sytuacja zaistniała? Czy jest to forma podziękowania piekarskich pedagogów za coraz to większe dotacje
i obciążenia finansowe społeczeństwa naszego Miasta na rzecz piekarskiego szkolnictwa? Jak można
wytłumaczyć, jak sygnalizują rodzice naszych dzieci, fakt, że po całotygodniowej, ciężkiej pracy, kiedy
chcą ze swymi pociechami wyjechać na „weekendowy” odpoczynek – są zaskakiwani w wolny dzień od
pracy tzw. „sobotnim odrabianiem jakichś tam dni”? Jak to tzw. „sobotnie odrabianie” wygląda, wszyscy
dobrze wiemy. Dlatego w imieniu naszych mieszkańców proszę o bezzwłoczne ustosunkowanie się do
tego problemu. Mam nadzieje, a jest już bardzo późno, że odpowiednie wytłumaczenie i proponowane
rozwiązania w tym temacie ukażą się w ciągu najbliższych 24 godzin „na falach Radia Piekary”.
Jednocześnie radny prosi, w imieniu rodziców, aby z wiadomych
i logicznych przesłanek nie
korzystać z argumentu o tzw. „ustawowo wolnych dniach”, co jest w tym przypadku dużym
nieporozumieniem. Radny ma nadzieję, że podobna sytuacja już nigdy nie będzie miała miejsca w
naszym Mieście.
Odp.:
• organizację pracy placówek oświatowych w całej Polsce reguluje Kalendarz roku szkolnego
2006/2007 ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej. Kalendarz ten zawiera m.in. następujące
sformułowania:
1) „Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy – 2 maja 2007r.
i 8 czerwca 2007 r. (podstawa prawna: § 5 ust.2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432
z późn. zm.)”
2) „Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy może być po
odpracowaniu 30 kwietnia 2007 r. i 4 maja 2007 r. (podstawa prawna: § 5 ust.2 rozporządzenia
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2.

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)”
Odpowiedzialnym za stosowanie w/w przepisów jest dyrektor szkoły. Organ prowadzący interweniuje
wtedy, kiedy zgłaszane są zastrzeżenia do pracy dyrektora. Do momentu Pana wystąpienia rodzice
żadnej placówki nie zgłaszali w Wydziale Edukacji, Kultury I Sportu potrzeby opieki nad młodszymi
dziećmi. Po Pana interpelacji – 27 kwietnia 2007 r. pracownicy wydziału telefonicznie kontaktowali się
ze szkołami i również nie uzyskali informacji o takiej potrzebie.
W razie potrzeby Wydział Edukacji, Kultury i Sportu jest przygotowany do uruchomienia takiej opieki
w czasie „długiego weekendu” w każdym miejskim przedszkolu lub dowolnie wskazanej innej
placówce.
Dodatkowo sprawa ta została szczegółowo omówiona na naradzie dyrektorów piekarskich placówek
oświatowych 13 maja 2005 r.
Radny Piotr Harwig prosi o wyjaśnienie sytuacji, dlaczego Ośrodek Kultury „Andaluzja” mając status
jednostki miejskiej musi płacić radiu za publikowanie informacji dotyczących jego statutowej działalności
(na rzecz mieszkańców). Ośrodek Kultury „Andaluzja” ma zapłacić Radiu “Piekary” 1500 zł za reklamę
swojej działalności. Czy Miejski Dom Kultury płaci Radiu za publikowanie swoich informacji?
Odpowiedzi udzieliła Pani Teresa Szaflik, Redaktor Naczelny Radia Piekary:
• Ośrodek Kultury „Andaluzja” jako jednostka statutowa, podobnie jak inne jednostki kultury, oświaty itp.
ma do dyspozycji bloki informacji i ogłoszeń kulturalnych emitowane od poniedziałku do piątku od 7 45
do 800 oraz 1445 i 1500 NIEODPŁATNIE na minimum 7 dni przed danym wydarzeniem, jeśli takową
informację dostarczy do redakcji Radia Piekary. Dodatkowo o wydarzeniach kulturalnych w naszym
regionie informujemy nieodpłatnie słuchaczy w audycji kwadrans z kulturą oraz w wielu wypadkach
w serwisach informacji lokalnych, niejednokrotnie z dźwiękami w dniu lub w przeddzień wydarzenia
(tak jest również w przypadku Ośrodka Kultury „Andaluzja”), wszelkie inne przekazy zawierające cechy
komercyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (t. j. Dz. U. Nr 253
z 2004r. poz. 2531 z późn. zm.), noszą znamiona reklamy i ich emisja wymaga umieszczenia
w blokach reklamowych, które zgodnie z koncesją nr 162/P/2003-R z dnia 16 grudnia 2003r. w Radiu
Piekary ograniczone są do 6 minut w godzinie zegarowej. Czas ten jest wyprzedawany z dużym
wyprzedzeniem do tego stopnia, iż nie ma miejsca na reklamy własnych imprez kulturalnych, a często
wygospodarowane wolne emisje i tak wykorzystywane są na przekazy reklamodawców zewnętrznych,
opłacane gotówką lub przelewem, w drugiej kolejności regulowane są zobowiązania barterowe i inne
umowy sponsorskie. Działania takie są wynikiem m.in. malejącej co roku dotacji i koniecznością
pozyskania środków finansowych na działalność i rozwój rozgłośni, oraz rosnące koszty związane z jej
utrzymaniem. Wreszcie ustosunkowując się do ostatnich dwóch zdań – mogę zadać analogiczne
pytanie: Czy Miejski Dom Kultury musi płacić Ośrodkowi Kultury „Andaluzja” za rozwieszanie
plakatów? – nie zadawałam pytania, tylko uregulowałam rachunek. Miejski Dom Kultury jest
koncesjonariuszem koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Piekary”,
wobec tego bezzasadne jest opłacanie własnych informacji, jednakże jak wcześniej pisałam i tak
w znikomej ilości są one emitowane w blokach reklamowych z uwagi na przepełnienie bloków
reklamami komercyjnymi zleceniodawców zewnętrznych. Nadmieniam, że w 2005r. Radio Piekary
przez 6 miesięcy reklamowało w blokach reklamowych imprezy OK. „Andaluzja” w ilości 196 spotów
bez jakichkolwiek opłat ponosząc koszty przygotowania i produkcji spotów. W obecnym czasie taka
współpraca byłaby działaniem na szkodę firmy, gdyż 30 sekundowy spot w najatrakcyjniejszym czasie
kosztuje 196 zł netto za jedną minutę.

3. Radny Tomasz Wesołowski wnioskuje o wyjaśnienie, kto i dlaczego wprowadził go w błąd, udzielając
mu fałszywej informacji dotyczącej trybu dostępu do informacji publicznej. Radny przypomina, iż chodzi
o rzekomą decyzję Prezydenta o dostępie do informacji publicznej jedynie na pisemny wniosek. Dlaczego
nie zostało udostępnione radnemu pismo Pani dyrektor MP Nr 8, zawierające oświadczenie woli Pani
dyrektor, dotyczące stworzenia placówki niepublicznej na bazie placówki miejskiej? Radny zwraca się
o udostępnienie kopii ww. pisma. Radny zwrócił się o przedstawienie wszystkich odpowiedzi w postaci
pisemnej.
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta w piśmie OR.00570-4/07 z dnia 20 .04.07r.
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