Piekary Śląskie, dnia 28 sierpnia 2007r.
OR.00570-7/07
Wnioski radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca br.

1. Radny Marek Boroń
- prosi ponownie o uporządkowanie skweru przy ul. Oświęcimskiej i Partyzantów. Prace zostały
wykonane niesolidnie i nierzetelnie,
zwrócił się o wycięcie suchych drzew w Parku w Brzozowicach Kamieniu. Drzewa łamią się
i spadają powodując poważne zagrożenie dla przebywających tam ludzi.
Odp.:
• Koszenie trawy, zamiatanie alejek i przycięcie żywopłotów zostało wykonane na początku
czerwca br. W związku z niewłaściwym wykonaniem prac wykonawca otrzymał polecenie
usunięcia usterek. Skwer został uporządkowany ponownie. Ponadto, 3 razy w miesiącu
w parkach, na skwerach i zieleńcach zbierane są zanieczyszczenia z alejek i terenów
przylegających do nich (2 metry od alejek), zaś w ostatnią noc miesiąca oczyszcza się całą
powierzchnię parków, skwerów i zieleńców. Kosze parkowe opróżniane są 8 razy w miesiącu.
• W marcu br. podczas oględzin parku zakwalifikowano do wycinki 24 drzewa zagrażające
bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zwrócono się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Bytomia
o wydanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę. Po otrzymaniu zezwolenia, drzewa zostaną
wycięte. Ponownych oględzin parku dokonano w czerwcu br., wtedy to również
zakwalifikowano do wycinki kolejnych 13 drzew. Procedura związana z uzyskaniem
pozwolenia na wycinkę drzew z terenów gminnych trwa około 4 miesięcy (należy zwrócić się
z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie prezydenta innego
miasta z terenu woj. śląskiego, który może wydać decyzję zezwalającą na wycinkę).
Zaplanowane na ten cel w budżecie Miasta środki finansowe są wystarczające i po uzyskaniu
stosownych pozwoleń drzewa zostaną wycięte.
2. Radny Grzegorz Gowarzewski zwraca się z prośbą o ujęcie w ramach remontu Ośrodka Kultury
Andaluzja wyciszenia budynku na zewnątrz. Obecny stan powoduje, że zbyt często zakłócana jest
cisza nocna. Koniecznym jest, jak już się robi ten remont, żeby i okna były innej klasy i może tych
okien jest za dużo. Należałoby to przeanalizować. Radny zwracał się do Dyrektora Ośrodka
Andaluzja, aby zlikwidować prywatne parkingi. Parkingi zostały wykonane za publiczne pieniądze,
tymczasem ukazały się tam tabliczki z numerami rejestracyjnymi konkretnych samochodów.
Radny uważa, że jest to nie na miejscu i prosi o likwidację tego.
Odp. Dyrektora Ośrodka Kultury „Andaluzja”:
• W projekcie remontu Ośrodka Kultury „Andaluzja” przewidziano zmniejszenie powierzchni
okiennych oraz docieplenie budynku od zewnątrz płytami styropianowymi, co znacznie
wpłynie na wyciszenie obiektu. Ponadto przewidziano również bezpośrednie wyciszenie sali
widowiskowej poprzez wyciszenie sufitu dźwiękochłonnymi płytami gipsowymi umieszczonymi
na stropach. Projekt zakłada także izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny
mineralnej i płyt układanych na sucho. Zaproponowane w projekcie metody wyciszenia
obiektu powinny stanowić wystarczającą izolację dźwiękową i zapewnić spokój mieszkańcom
pobliskich bloków.
Ośrodek Kultury „Andaluzja” nie dysponuje samochodami służbowymi, a wszystkie sprawy
służbowe i plakatowanie odbywa się przy użyciu samochodów prywatnych pracowników.
Pracownicy ci przyjeżdżając do pracy muszą mieć możliwość zaparkowania samochodu.
Taką możliwość dają jedynie tabliczki, gdyż w przeciwnym przypadku na tych miejscach
parkingowych parkują klienci pobliskich sklepów a nie – jak to jest napisane na znaku
pracownicy i goście O.K. „Andaluzja”. Ponadto taka rezerwacja miejsc pozwala na
sprawny
rozładunek sprzętu przywożonego przez artystów, ponieważ jest możliwość
bliskiego
podjazdu pod budynek (w przypadku imprez i szczególnych potrzeb pracownicy
zwalniają
miejsca parkingowe).
3. Radna Sława Umińska
- wnioskuje o zamontowanie instalacji oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Obwodowej
Zachodniej z ul. Jasionowskiego. Brak latarni oświetlającej skrzyżowanie powoduje, że po
zmroku miejsce to jest zupełnie niewidoczne, co utrudnia zjazd z obwodnicy i często skutkuje
koniecznością nałożenia drogi przez mieszkańców os. Wyzwolenia i dojazdu do ul. Pod
Lipami. Ponadto, przy zjeździe są głębokie rowy stanowiące zagrożenie dla kierujących.
-
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Zważywszy, że w ww. miejscu stała kiedyś latarnia, wniosek jest jedynie prośbą
o przywrócenie dawnego stanu,
prosi o wystąpienie do właściciela terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic: Wojska
Polskiego i Inwalidów Wojennych o uporządkowanie go (jest to dość szeroki pas ziemi
porośnięty trawą i bardzo zaśmiecony) i o objęcie stałym utrzymaniem.
Odp.:
• Zadanie dotyczące zabudowy słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu DW-911
i ul. Jasionowskiego ma charakter inwestycyjny, wymaga przygotowania pełnej dokumentacji
technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie to nie znajduje się w planie
budżetu Miasta na rok bieżący, w związku z tym zostanie wprowadzone do propozycji planu
budżetu na rok przyszły.
• Po interwencji Straży Miejskiej osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości i porządku na
terenie położonym w rejonie skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Inwalidów Wojennych
uporządkowała go.
Radny Leszek Podzimski
- z powodu powtarzających się rokrocznie w okresie letnim problemów z kanalizacją burzową
na osiedlu domków szeregowych Józefce (ulice: Granitowa, Bazaltowa, Rubinowa, Perłowa,
Turkusowa) radny wnosi o przeprowadzenie kontroli i ewentualnie, gdyby kontrola wykazała
jakieś nieprawidłowości, wyczyszczenie tejże kanalizacji. Radny wyjaśnia, że w czasie letnich
burz kanalizacja nie jest w stanie przyjmować dużych ilości wody, co prowadzi do zalewania
garaży znajdujących się pod tymi domami,
- wnosi o spowodowanie obniżenia dopuszczalnej prędkości poruszania się pojazdów po
ul. Kamiennej. Radny zaznacza, że przylegające ulice: Papieża Jana Pawła II i Polna
posiadają stosowne ograniczenia, przedmiotowa ulica niestety nie, co chętnie wykorzystują
kierowcy. Stwarza to zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dzieci z pobliskiego
osiedla.
Odp.:
• Problem wadliwie działającej kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Kamiennej polega na
braku normatywnych spadków oraz występowaniu przeciwspadków odbiornika wód
deszczowych z ulic: Granitowej, Bazaltowej, Rubinowej i Perłowej, jakim jest kolektor
kanalizacji deszczowej na ul. Kamiennej. W związku z tym jedynym rozwiązaniem w obecnej
sytuacji jest jego wymiana, co zostało ujęte w programie uregulowania gospodarki ściekowej
w mieście, realizowanym przez MPWiK przy pomocy środków unijnych. W koncepcji
opracowanej do tego programu ujęto budowę nowego kolektora kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem bezpośrednio do rzeki Brynicy (a nie jak dotychczas poprzez sieć
kanalizacji do rowu otwartego biegnącego wzdłuż ul. Bursztynowej), oraz wymianę kanalizacji
w bocznych ulicach od ul. Kamiennej. Wydział Inwestycji i Remontów zlecił czyszczenie
przedmiotowych kanalizacji w celu zmniejszenia uciążliwości jej nieprawidłowego
funkcjonowania.
• Sprawa ograniczenia prędkości na ul. Kamiennej zostanie rozpatrzona na najbliższej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostanie
odpowiednio oznakowana.
Radna Maria Wojszczyk wnosi o wzmożenie regularnych kontroli Straży Miejskiej i Policji
w okresie wakacji. W dzielnicy Brzeziny Śląskie jest wiele dzieci skłonnych do wandalizmu
i zachowań ryzykownych (np. obrzucanie autobusu kamieniami).
Odp.:
• Corocznie Straż Miejska oraz Policja prowadzą akcję „Bezpieczne Wakacje”. Głównym celem
prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz przeciwdziałanie
patologiom. Szczególny nacisk położony jest na dzieci będące bez opieki dorosłych
w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Przeprowadzane są również
systematyczne kontrole miejsc, w których może dochodzić do niszczenia mienia lub innych
czynów o charakterze chuligańskim. Działania te prowadzone są również w dzielnicy Brzeziny
Śląskie.
Radny Krzysztof Seweryn
- wnosi o określenie możliwości prowadzenia w 2008 roku okresowych badań lekarskich dla
dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
piekarskie stowarzyszenia sportowe,
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proponuje wytyczyć pasy jazdy dla rowerzystów na chodnikach, których szerokość pozwala
na dwupasmowy podział. Pozwoli to na bezpieczną jazdę rowerzystów,
- wnosi o określenie terminu wykoszenia terenów zielonych położonych przy ul. Śląskiej, za
dworcem MZKP oraz przy zbiegu ul. Śląskiej i ul. Bursztynowej,
- prosi o sprawdzenie, czy sygnały dotyczące braku działań organizacyjnych związanych
z przeprowadzanym corocznie w miesiącu wrześniu biegiem ulicznym Solidarności są
słuszne,
- prosi o określenie możliwości stworzenia miejsc parkingowych przed blokiem ul. Sokołów 4.
Jest to wniosek mieszkańców tego bloku. Prawdopodobnie jest tam teren gminny, który po
utwardzeniu nadawałby się na miejsca parkingowe,
- prosi i proponuje, aby ceny korzystania z plenerowego basenu MOSiR-u były przystępne dla
każdego. Radny proponuje, wzorem lat ubiegłych symboliczną złotówkę.
Odp.:
• W Piekarach Śląskich przy ul. Generała Ziętka 24 istnieje Poradnia Medycyny Sportowej
w Ośrodku Rehabilitacji Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Julian”. Która ma
podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – około 250 porad w bieżącym roku.
Bezpłatne badania, zgodnie z kontraktem z NFZ, przysługują dzieciom i młodzieży do
ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie
określonej dyscypliny sportu (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu
koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci
i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo
posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu - Dz. U. nr 282
poz. 2815 z 2004r. Organizacja badań wstępnych i okresowych z zakresu medycyny
sportowej dla członków piekarskich stowarzyszeń należy do zadań klubów i stowarzyszeń
sportowych i są to badania odpłatne. Stowarzyszenia te, biorąc udział w corocznie
ogłaszanym otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
ujmują w kosztorysach ofertowych koszty tych badań. Z informacji uzyskanych w Poradni
Medycyny Sportowej wynika, że większość stowarzyszeń korzysta z jej badań,
a
zakontraktowane świadczenia na ten rok są niewykorzystane. W związku z powyższym
wysokość kontraktu, w opinii Poradni, zawartego na 2007 rok jest wystarczająca. W sprawie
ewentualnego zwiększenia wysokości kontraktu na 2008 rok stowarzyszenia powinny
negocjować z kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników
KWK „Julian”.
• Normatywna szerokość pasa jazdy dla rowerzystów zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogi i ich usytuowanie
wynosi 2m, a pasa dla pieszych 1,5m. Wynika z tego, że minimalna szerokość chodnika
umożliwiająca wyznaczenie ścieżki rowerowej wynosi 3,5m. Istniejące w Mieście chodniki ze
względu na swoją szerokość nie pozwalają na wydzielenie odrębnych pasów dla pieszych
i rowerzystów poza centrum, gdzie z kolei dopuszczone jest parkowanie pojazdów, co też
uniemożliwia wyznaczenie pasa dla rowerów. Wszystkie odcinki istniejących jak
i nowobudowanych chodników, na których można było, zgodnie z przepisami, wyznaczyć
ścieżki rowerowe, zostały odpowiednio oznakowane.
•
Trawa na terenach zielonych położonych przy ulicy Śląskiej, za dworcem MZKP oraz przy
zbiegu ulic: Śląskiej i Bursztynowej została skoszona 25 czerwca br.
• Według informacji uzyskanych od Pana Andrzeja Lukaszczyka, Przewodniczącego KZZ
„Solidarność-Andaluzja” przy Kompani Węglowej S.A., dotychczasowy organizator Biegu
„Solidarności” M.K.Z. NSZZ ”Solidarność” utracił swych członków na rzecz nowopowstałego
Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność – Andaluzja” (100%). Obowiązki
wynikające z procesu likwidacji przejął Zarząd Komisaryczny. Likwidatorzy raczej nie będą
zainteresowani organizacją Piekarskiego Biegu Solidarności.
• Teren przed budynkiem przy ul. Sokołów 4 jest własnością Gminy tylko w pasie chodnika
i jezdni, a z uwagi na ciąg garaży i wymogi ustawowe odnośnie odległości od okien, nie ma
możliwości zbudowania w tym miejscu parkingu, natomiast teren zielony za budynkiem,
w kierunku ulicy Kopernika, jest terenem prywatnym.
•
Cena biletu wstępu na basen plenerowy dla dzieci i młodzieży do lat 18 wynosi 1 zł.
Dodatkowo, w dni, w których na obiekcie przy ul. Olimpijskiej odbywają się festyny, basen jest
dostępny dla wszystkich nieodpłatnie.
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OR.00571-7/07
Interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca br.

1. Radna Maria Wojszczyk zwróciła się o harmonogram prac przy budowie zatoki autobusowej

2.

3.

w rejonie (DK 94) ulic: Kotuchy i Harcerskiej. W interpelacji wnoszonej do Rady Miasta
poinformowano, że są środki na to przedsięwzięcie i remont będzie wykonany w bieżącym roku.
Radna prosi o uściślenie terminów dot. budowy zatoki autobusowej.
Odp.:
• W dniu 30 lipca br. zostały zakończone prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę zatoki autobusowej przy DK-94 w rejonie
skrzyżowania z ul. Kotuchy. Rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy mogło nastąpić dopiero w miesiącu sierpniu br. Z uwagi na terminy wynikające
z ustawy o zamówieniach publicznych oraz zakres i technologię robót nie ma gwarancji
zakończenia robót przed okresem zimowym. W związku z powyższym zadanie zostanie
przewidziane do realizacji w 2008 roku.
Radny Tomasz Wesołowski prosi o wskazanie punktu odbioru odpadów niebezpiecznych
w postaci zużytych baterii oraz oleju samochodowego.
Odp.:
• Na terenie Miasta stacje diagnostyczne, warsztaty mechaniki samochodowej w trakcie
świadczenia usługi wymiany oleju silnikowego bądź przekładniowego odbierają zużyty olej,
dlatego też działając świadomie, w ramach szeroko rozumianej wiedzy proekologicznej należy
korzystać z usług w/w. Baterie odbierane są w 5 punktach zlokalizowanych na przy ulicach:
Bursztynowej, Didura, Kazimierza Wielkiego, Inwalidów Wojennych – Wojska Polskiego i
Brzechwy – Skłodowskiej-Curie. W pojemnikach do zbioru plastiku koloru żółtego znajduje się
z boku czerwony otwór na zbiórkę zużytych baterii.
Radny Aleksander Kępski prosi o informację, kiedy planowane jest zakończenie rekultywacji
terenu przy ul. Miarki. Jaki jest plan na późniejsze zagospodarowanie tego terenu? Czy będzie on
podzielony na mniejsze działki i zagospodarowany podobnie jak Strefa Aktywności Gospodarczej?
Odp.:
• Zgodnie z zawartą umową, termin zakończenia prac rekultywacyjnych terenu położonego przy
ulicy Miarki został wyznaczony na 31 grudnia 2008 roku. Według obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego, teren ten oznaczony został symbolem P – przemysłowy,
przeznaczony na działalność produkcyjną baz i składów. Decyzje odnośnie podziału terenu
na działki zostaną podjęte w późniejszym terminie.
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