Piekary Śląskie, dnia 31 stycznia 2008r.
OR.00570-1/08
Wnioski radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 10 stycznia br.

1. Radna Maria Wojszczyk wnosi:
- o zainstalowanie słupa oświetleniowego przy ul. Kusocińskiego w Brzezinach Śląskich. Radna
poinformowała, że dotychczas ulicę oświetlały dwie lampy: na budynku przychodni zdrowia
oraz na frontonie wyburzonego przy tej ulicy budynku. Obecnie, ulica „tonie w ciemnościach”,
ponieważ posiada tylko jeden punkt oświetleniowy, a jest ona drogą dojścia do przychodni
i do biblioteki.
- o oznakowanie ul. Biskupa Bednorza, na wysokości nr 44-56 pasami i wprowadzenie
przejścia dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego mieszczącego się w tym rejonie.
Bezpieczne dotarcie do sklepu jest bardzo trudne z uwagi na duży ruch samochodów
poruszających się ul. Biskupa Bednorza, często z nadmierną szybkością. Najbliższe
bezpieczne przejście dla pieszych znajduje się w odległości ok. 300 metrów dalej w stronę
centrum dzielnicy.
Odp.:
 Sieć oświetleniowa w ciągu ul. Kusocińskiego została zdemontowana z uwagi na rozbiórkę
budynku, w sprawie jej odtworzenia wystąpiono do Górnośląskiego Zakładu
Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach,
 propozycja zlokalizowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Bednorza w rejonie nr 44-56
została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Radny Henryk Pryk zwrócił się o rozpatrzenie możliwości opracowania wieloletniego (np.
dziesięcioletniego) programu fizycznej likwidacji „baraków” zlokalizowanych przy ul. Londnera.
Odp.:



Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poinformował, że przystąpiono do opracowania
opisu stanu techniczno-sanitarnego budynków socjalnych, położonych przy ul. Londnera 20,
22, 24 i 26. Opis ten będzie podstawą do przygotowania i przedstawienia propozycji dalszych
działań, zarówno co do samych budynków, jak i w kwestii przekwaterowania zamieszkujących
je osób.

3. Radny Tomasz Cisek zwrócił się o przedstawianie na stronie internetowej projektów uchwał
pojedynczo, w miarę ich przygotowywania przez projektodawcę. Umożliwiłoby to radnym lepsze
przygotowanie się do debaty, a w szczególności poznanie zdania mieszkańców na temat
proponowanych uchwał.
Odp.:
 Projekty uchwał Rady Miasta są zgodnie z procedurą Statutu Miasta przekazywane
Przewodniczącemu Rady Miasta i niezwłocznie publikowane w BIP. Nie ma możliwości, aby
projekt był przekazywany do publicznej wiadomości dopóki prace nad nim nie zostaną
zakończone, zaaprobowane przez Prezydenta Miasta Przewodniczącemu Rady Miasta.

4. Radny Piotr Harwig wniósł o jak najszybsze przygotowanie strategii zarządzania kulturą
i przedstawienie jej radnym w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie
Miejskiego Domu Kultury.
Odp.:
 Bez odpowiedzi pisemnej.

5. Radna Sława Umińska wnosi o uzupełnienie instalacji oświetleniowej na ulicy Dąbrowskiego, co
znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Duży fragment ul. Dąbrowskiego jest zupełnie
pozbawiony oświetlenia, ponadto nawierzchnia ulicy jest w bardzo złym stanie, na całej jej
długości jest bardzo dużo dziur i nierówności. Po zmroku poruszanie się zarówno pieszych jak
i pojazdów jest mocno utrudnione, podkreślić należy, że okolica jest zamieszkała przez osoby
starsze, mające problemy z poruszaniem się.
Odp.:

Nadrabiając zaległości kadencji 1990-2002 mamy na względzie również zrealizowanie
zaniedbań we wnioskowanym przez Panią radną problemie.
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Stosowne polecenia zostały wydane jeszcze w końcu poprzedniej kadencji, zatem zanim
dowiedziała się o tym problemie i zaprezentowała go na sesji.
Reasumując, Pani wniosek nie jest odkrywczy, niemniej cieszy mnie fakt, że po ponad
roku
pełnienia funkcji radnej okryła Pani ten problem w rejonie swojego zamieszkania.
Myślę, że oczywistym jest dla Pani potrzeba zapewnienia środków finansowych na
realizację
tego i innych tematów. Uprzejmie proszę o jakiekolwiek sensowne propozycje
zwiększenia
dochodów Miasta lub ograniczeń w wydatkach budżetu.
 w kwestii wniosku z dn. 29.11.2007r. dotyczącego działki nr 1004/5 znajdującej się przy
kotłowni na ul. Spółdzielczej, teren wg zapewnień MPEC-u zostanie uporządkowany do
marca br.
W tym rejonie jest również działka firmy Vattenfall.
Pani

OR.00571-1/08
Interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 10 stycznia br.

1. Radny Jerzy Krauza zwrócił się z zapytaniem, czy w piekarskich szkołach prowadzona jest od
pewnego czasu kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Czy prawdą jest, że dyrektorzy szkół mają
wypłacić nauczycielom duże odszkodowania za godziny nadliczbowe? Radny poprosił
o informację:
- jakich placówek to dotyczy?
- jaki jest zakres i wyniki kontroli?
- z jakiego tytułu są odszkodowania, kto jest winien takiej sytuacji?
- czy budżet Miasta z tego tytułu będzie ponosił jakieś nieplanowane wydatki?
Radny zawnioskował, aby sprawa została przedstawiona i omówiona na najbliższej Komisji ds.
Społecznych.
Odp.:
 Sprawę kontroli w szkołach i stwierdzonych nieprawidłowości opisuje protokół Państwowej
Inspekcji Pracy. Został on przekazany Radzie Miasta celem wykorzystania m. In. w pracach
Komisji ds. Społecznych jak wnioskował Pan radny.

2. Radny Piotr Harwig przypomniał, że w statucie Miejskiego Domu Kultury nie znalazł się zapis
o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czym do tej pory zajmował się Referat Kultury i Sportu.
W związku z tym pyta, jaka jednostka w chwili obecnej będzie się zajmować pozyskiwaniem
powyższych środków na działalność różnych instytucji, nie tylko Miejskiego Domu Kultury.
Odp.:

Środki zewnętrzne pozyskane przez Referat Kultury i Sportu w roku 2006 wyniosły 10 000 zł.
Przyznane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa na okoliczność współpracy
z miastem partnerskim Kromeriż.
Prezydent Miasta zwracał się do sponsorów o dofinansowanie imprez miejskich, w ten
sposób uzyskano:
- w roku 2004 kwotę 76 500 zł,
- w roku 2005 kwotę 42 440 zł,
- w roku 2006 kwotę 57 168 zł,
- w roku 2007 kwotę 52 700 zł.
Na organizację Piekarskich Wieczorów Autorskich sponsorzy z terenu Miasta przekazali
łącznie 27 100 zł.
W zakresie działalności Miejskiego Domu Kultury informuję, że w 2007 roku placówka ta
pozyskała środki pozabudżetowe w wysokości 74 200zł. Środki te MDK przeznaczył na
dofinansowanie imprez kulturalnych i wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do
mieszkańców.

3. Radna Sława Umińska zwraca się w sprawie selektywnej zbiórki odpadów dokonywanej przez
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Zbiórka odpadów dokonywana
przez ZGK dotyczy makulatury, szkła, butelek PET, chemii gospodarczej i przemysłowej.
Większość mieszkańców ma wyrobiony dobry nawyk segregacji odpadów, co ma pozytywny
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wpływ na środowisko. Niestety, Zakład nie przyjmuje opakowań plastikowych np. opakowań po
jogurtach, margarynie, wszelkiego rodzaju reklamówek i worków foliowych. Skutkuje to tym, iż
większość tych odpadów jest spalana w piecach węglowych, co ogromnie zanieczyszcza
środowisko. Biorąc pod uwagę prośby i sugestie mieszkańców radna zwraca się z prośbą
o odpowiedź na pytanie, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy i czy zostaną podjęte ew.
działania w celu rozszerzenia listy zbieranych odpadów?
Odp.:
 Proponowany przez Panią sposób segregacji odpadów (bardzo duża różnorodność
segregowanych odpadów) wg naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej nie jest znany na rynku gospodarki odpadami.
Segregacja wtórna odpadów, o której Pani wspomina w interpelacji, jest przeprowadzana,
lub
powinna być, na składowiskach.
W kwestii świadomości ekologicznej mieszkańców jest jeszcze wiele do zrobienia.
Może poskutkowałaby akcja zachęcająca mieszkańców do zaprzestania spalania
odpadów
w paleniskach domowych. Proponuję sprawdzić, czy np. indywidualne rozmowy
Pani radnej
z osobami spalającymi odpady odniosą skutek. Takie osoby są znane w
środowisku, więc nie powinno być problemu z dotarciem do zanieczyszczających powietrze.
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
(-) mgr inż. Stanisław Korfanty
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