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Radny RM 
Jerzy Kurzawa  
 
 

1115/XLVIII/10 
 
Interpelacja dotyczy uruchomienia linii autobusowej w zamian zlikwidowanego tramwaju  
linii nr 12. Proszę o informację kiedy zgodnie z wstępną informacją uzyskaną przy likwidacji 
tramwaju linii 12,  linia autobusu jeżdżącego do Chorzowa będzie przebiegała obok torów 
tramwajowych. Kiedy zostanie wycofany autobus z ul. Grunwaldzkiej. 
 

1116/XLVIII/10 
 
Interpelacja dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli. Panie Prezydencie dlaczego nie 
wykonano w przedszkolach naboru do grup trzylatków. Co stanęło na przeszkodzie. 
 

1117/XLVIII/10 
 
Interpelacja trzecia. Proszę o informację statystyczną – jakie było zapotrzebowanie na miejsca 
w przedszkolach w poszczególnych grupach wiekowych zgłoszona przez rodziców. 
Czy ilość miejsc w przedszkolach pokrywa to zapotrzebowanie. Ile dzieci nie zostało 
przyjętych do przedszkoli. 

 
 

1118/XLVIII/10 
 
Panie Prezydencie w związku z interwencjami mieszkańców ulicy Zubrzyckiego uprzejmie 
zapytuję kiedy zostanie rozwiązany problem parkowania pojazdów uczestników imprez w 
Centrum Kultury. Czy przewiduje się budowa dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu 
Centrum Kultury. 
 

1119/XLVIII/10 
 
Problem parkowania przy Szkole Nr 8 od wielu lat jest wielce uciążliwy dla mieszkańców 
ulicy Skrzeka i Wójcika. Pytanie – kiedy wybudowane zostaną w tym miejscu dodatkowe 
miejsca parkingowe dla osób dowożących dzieci do szkoły. 
 
 
W punkcie interpelacje, podziękowania złożyli. 
 
Pan Marian Jadwiszczok 
 
Nie mam dzisiaj żadnej interpelacji lecz mam podziękowanie. 
Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Jackowi Guzem oraz Naczelnikowi Ochrony 
Środowiska Panu Witoldowi Dułakowi za realizację kolejnego punktu ze strategii dla miasta 
jakim jest otworzenie Stawu Remiza. To co nie można było wykonać latami nareszcie zostało 
wykonane i to w sposób profesjonalny. Staw ekologiczny, bo taki ma teraz status został 
ciekawie zaprojektowany jak i wykonany. Bardzo dobrze wkomponował się w całość 
pięknego otoczenia jakim jest teren wokół bażantarni, pola golfowego, ścieżek rowerowych. 
Roślinność jaka powstanie przy stawie jak i ptactwo oraz płazy pojawiające się wokół 
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przyciągną wielu miłośników natury. Ponadto wielkie podziękowania za to co zostało 
wykonane w lesie bażantarni. Rzeczywiście miejsce to jest wręcz nie do poznania. 
Uporządkowano i prześwietlono wiele drzew, poszerzono i wyrównano alejki gdzie teraz 
bezpiecznie można spacerować jak i przemieszczać się na rowerze. Wyposażono teren w 
paśniki dla zwierzyny leśnej, tylko przyklasnąć. Aby przekonać się o walorach tego terenu 
należy po prostu tam niebawem zajrzeć – polecam. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji 
będąc na kontroli całego obszaru bażantarni była pod wrażeniem wykonanych tam prac lecz 
ostatnie dni powodzi mogą te tereny nieco uszkodzić, oby jak najmniej. 
Jeszcze raz dziękuję.  
 
 
Pani Danuta Sobczyk  
 
Chcę skorzystać z okazji i podziękować bardzo serdecznie Panu Komendantowi Policji, bo na 
ulicy Sobieskiego dodatkowe patrole zdały egzamin i tam już jest poprawa bezpieczeństwa. 
Myślę, że ta współpraca pomiędzy miastem a Policją ona rozwija się bardzo dobrze i także 
Policja zwróci uwagę na ulicy Sobieskiego i Powstańców.  
To już jest moja uwaga - młodzi ludzi nie mogą czuć się bezkarni oni muszą rozumieć, że im 
się nie opłaca takie działanie i kary wobec tych osób powinny być na tyle surowe i skuteczne, 
żeby osoby dokonujące tych dewastacji, żeby im się to po prostu nie opłacało. 
 
 
 
Na poniższe interpelacje odpowiedzi zostały udzielone na sesji. 
 
Pani Barbara Merta 
 
1120/XLVIII/10 
 
Proszę w trybie pilnym o uporządkowanie terenu (zagajnik) za ogródkami działkowym 
„Kwiat Jabłoni” przy ul. Brzozowej. Teren ten wymaga likwidacji lokalnego wysypiska 
śmieci i przycięcia roślinności. Mam sygnały, że takich lokalnych wysypisk śmieci w mieście 
jest sporo, stąd moja prośba, aby Strażnicy Miejscy dokonali lokalizacji takich miejsc               
i wpłynęli na osoby odpowiedzialne na ich uporządkowanie ze skutkiem natychmiastowym. 
Proszę o oczyszczenie również rynku miejskiego z psich odchodów. 
 
 
Pan Robert Myrta 
 
1121/XLVIII/10 
 
Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni. Mam parę interpelacji niemniej pierwsza 
będzie musiała być zmieniona w tej wersji, którą przygotowałem ponieważ muszę w pewnym 
sensie domniemywać, a tu w tym momencie zgłaszam się do Pana Prezydenta. W związku z 
tym, że domniemuję, że przedstawiając Radnym odpowiedzi na interpelacje podpisując się 
pod załączonym pismem zapoznaje się Pan też z odpowiedzią. I tu bym prosił o odpowiedź 
czy tak, czy nie. wiadomo w odpowiednim momencie). Jeżeli i teraz kontynuuję swoją 
interpelację pierwszą, składającą się w związku z tym z dwóch pytań – jeżeli Pan czyta 
odpowiedzi, pod którymi się Pan podpisuje to znaczy mam pytanie czy ……. interpelacje, 
zapoznaje się Pan z samą treścią interpelacji. 
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Pan Andrzej Gościniak 
 
Jeszcze raz zapytam, czy ta forma jest właściwa. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi. 
 
Pan Robert Myrta 
 
Dziękuję uwzględnię, za chwilę przedstawię uzasadnienie. Proszę mi nie przerywać, bo wtedy 
uzasadnienie będzie przedstawiało cały problem sprawy. A pytam dlatego, bo mam 
wątpliwości. Oznacza to, że w odpowiedzi na interpelacje i interpelacje niektórych koleżanek 
moich i kolegów, którzy nie zaliczają się do grupy, czy też koalicji, czyli inaczej grupy 
popierającej Pana Prezydenta otrzymują odpowiedzi na interpelacje nie na temat, czasami 
częściowo na temat. Zdarza się też, że wcale nie otrzymuję albo znacznie powyżej ustalonego 
ustawowego 14-dniowego terminu. Dla przykładu na ostatnich dwóch sesjach złożyłem 6 
interpelacji w tym jedna powtórzona. Na tą powtórzoną otrzymałem można powiedzieć pełna 
odpowiedź, na dwie odpowiedź częściową, na kolejną w ogóle, … nie na temat, a na ostatnią 
dzisiaj otrzymałem odpowiedź, czyli zdecydowanie po terminie. A tak naprawdę to były dwa 
zdania tylko. Pytanie dlaczego to miesiąc trwało. Rozumiem, że Pan Prezydent Radnych, 
którzy są w opozycji nie traktuje jako osoby, który chce wspierać, które chcą realizować 
postulaty, domniemuję, że tak może być. Niemniej chciałem zauważyć, że składając 
interpelację składam je w imieniu i dla dobra mieszkańców, nie dla siebie i chodzi o sprawy 
związane z ich problemami. Dlatego….. do Pana Prezydenta i proszę o odpowiedź na sesji, 
czy pisemne odpowiedzi na interpelacje będą merytoryczne i będą dotyczyły danego 
zagadnienia i to w całości i terminowo, bo jeżeli nie to faktycznie szkoda odpowiadać, szkoda 
lasów i wystarczy odpowiedź na sesji. To jest moja pierwsza interpelacja. 
 
1122/XLVIII/10 
 
2. Proszę o informację ustną na sesji ,kiedy do Biura Rady wpłynęły dokumenty dotyczące 
powstania nowego klubu radnych „Aktywni i Niezależni” które w dniu przedostatniej sesji 
Rady Miasta a konkretnie 23 kwietnia zostały złożone do biura podawczego Urzędu Miasta w 
Siemianowicach Śląskich?  
 
1123/XLVIII/10 
 
3. Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynął złożony w dniu 29 
kwietnia br. w  biurze podawczym Urzędu Miasta projekt  uchwały której projektodawcą jest 
radny Karol Termin - projekt dotyczy  zmian w  Komisji Rewizyjnej o następującej treści.    
 
Uchwała Nr ….. Rady Miasta Siemianowic Śląskich   z dnia…………2010 r  
 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami)  
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Rada Miasta Siemianowic Śląskich 
     uchwala : 
 
           § 1 

Powołać Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemianowic Śląskich, składającą się z siedmiu osób.  

              § 2 

Powołać następujący skład osobowy ww. komisji: 

Beata Breguła (Klub Radnych PO-PS) 

Małgorzata Liczberska (Klub Radnych PiS) 

Robert Myrta (Klub Radnych „Aktywni i Niezależni”) 

Barbara Roguska (Klub Aktywnych Radnych) 

Karol Termin (Klub Radnych „Niezależni”) 

Mikołaj Wajda (Koalicyjny Klub Radnych „Nowe Siemianowice") 

Stefan Wieczorek (Klub Radnych FS) 

 
     § 3 

Traci moc uchwala Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 387/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w 
sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
 
          § 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
 

     § 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Projektodawca 
Karol Termin 
      
 
Uzasadnienie 
 
W związku z powołaniem i zgłoszeniem nowych klubów radnych, uchwała ma na celu 
utworzenie Komisji Rewizyjnej zgodnej z punktem 1 paragrafu 118  Statutu Miasta. 
 
1124/XLVIII/10 
      
4.Proszę o informację ustną na sesji, czy powołany 22 kwietnia 2010 r. i funkcjonujący Klub 
Aktywnych Radnych  oraz powołany 23 kwietnia 2010 r. i funkcjonujący Klub Radnych 
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„Aktywni i Niezależni” zgodnie z zapisem art. 18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.        
o samorządzie gminnym oraz zgodnie z zapisem par. 118 pkt. 1 Statutu Miasta Siemianowice 
Śląskie ma ustawowe i statutowe prawo delegowania swoich przedstawicieli do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta.  
 
1125/XLVIII/10 
 
5.Proszę o informację ustną na sesji, czy Przewodniczący Rady Miasta przekraczając 
uprawnienia wynikające z zapisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, jednocześnie pozostając w bezczynności wobec zgłoszonego przez Klub 
Aktywnych Radnych i Klub Radnych „Aktywni i Niezależni” kandydatów do komisji 
rewizyjnej, swymi działaniami pozbawia radnych tych klubów realizacji uprawnień 
przysługujących im z tytułu wykonywanego mandatu radnego. 
 
 
1126/XLVIII/10 
 
6. Proszę o informację ustną na sesji, dlaczego Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej 
Gościniak, przekraczając uprawnienia wynikające z zapisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednocześnie pozostając w bezczynności wobec 
zgłoszonego przez Klub Aktywnych Radnych i Klub Radnych „Aktywni i Niezależni” 
kandydatów do komisji rewizyjnej, swymi działaniami pozbawia radnych tych klubów 
realizacji uprawnień przysługujących im z tytułu wykonywanego mandatu radnego i dlaczego 
Pan Andrzej Gościniak Przewodniczący Rady Miasta swymi działaniami zmierza do paraliżu 
funkcjonowania Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
1127/XLVIII/10 
 
Tu krótka, która zgłoszona została przed samą sesją. W imieniu mieszkańców chciałbym 
uzyskać informację czy jest przygotowany jakiś plan remontów dróg po okresie zimowym ,bo 
jest bardzo dużo dziur w mieście. Są pewne rejony, gdzie od paru lat nie była naprawiana 
nawierzchnia i czy jest taki harmonogram, jeżeli tak to gdzie można się z takim 
harmonogramem zapoznać. 
 
1128/XLVIII/10 
 
Interpelacja także zgłoszona przed sesją. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich, którzy mieli 
okazję uczestniczyć w koncercie z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina chcieli się 
dowiedzieć i usłyszeć informację od Pana Prezydenta, dlaczego działania związane z tak 
ważną imprezą, uroczystością jak 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina i koncert, który 
miał miejsce 29 kwietnia 2010 r. w Zameczku przez miasto, osoby zarządzające kulturą w 
mieście jest, było ignorowane. A dlaczego pytam, ponieważ wpłynęła informacja do Urzędu 
Miasta  z prośbą o zmieszczenie w publikatorach miejskich na stronie internetowej i niestety 
nie udało się tego zamieścić. Co prawda czas był bardzo długi, bo wpłynęło to 7 kwietnia, 
koncert był 29 kwietnia, niemniej ja rozumiem Panie Prezydencie, że pewnych rzeczy 
dotyczących spraw politycznych może Pan nie chce mieszać w tym, ale spraw kultury 
dlaczego nie. 




