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Radny RM 

Mikołaj Wajda 

 

1052/XLVI/10 

 

W imieniu mieszkańców zwracam się o usunięcie wyrwy w chodniku na ul. Sikorskiego przy 
budynku 4 a. 
 

1053/XLVI/10 

 

Ponadto proszę o usunięcie wyrw w jezdni przy ul. E. Plater 1 od strony klatek schodowych. 
 
 
 
Radny RM 

Henryk Pesel  

 

1063/XLVI/10 

 

W trakcie mojego dyżuru na ul. Topolowej zgłosiło się troje mieszkańców z prośbą o remont 
chodnika na ul. Klonowej od stacji benzynowej aż do góry. Sprawdziłem, chodnik jest bardzo 
zdewastowany i zagraża bezpieczeństwu zwłaszcza ludzi starszych. 
 

 

 

Radna RM 

Barbara Roguska  

 

1069/XLVI/10 

 

W imieniu pacjentów Szpitala i mieszkańców naszego miasta, jak również na podstawie 
wstępnej oceny wyniku finansowego Szpitala Miejskiego za 2009 r. uprzejmie proszę Pana 
Prezydenta o rozpatrzenie możliwości przyznania Panu Dyrektorowi Bolesławowi 
Gębarskiemu nagrody rocznej za osiągnięte wyniki. Nagroda jest wypłacana ze środków 
finansowych Szpitala, a dla nikogo nie ma wątpliwości, że aby te środki były wystarczające 
Pan Dyrektor przyczynił się do tego w znacznej mierze.  
Pragnę również w wyjaśnieniu podać, że będzie to pierwsza nagroda dla Pana Dyrektora, 
ponieważ w roku ubiegłym nie mógł jej mimo zasług otrzymać, gdyż brakło mu jednego 
miesiąca zatrudnienia w naszym Szpitalu. 
 

1070/XLVI/10 

 

W dniu 15 kwietnia bieżącego miesiąca na Komisji Polityki Społecznej zaproszony Pan 
Wiceprezydent Henryk Ptasznik na moje pytanie dlaczego Pan Prezydent nie wykonał 
uchwały Rady Miasta nr 116/2007 w przedmiocie realizacji budownictwa komunalnego w 
roku 2009 i nie przeznaczył zapisanego w programie 1 mln zł na budownictwo komunalne 
Radni członkowie Komisji usłyszeli następującą odpowiedź – Pan Wiceprezydent 
oświadczył, że na chwilę obecną mamy za dużo mieszkań komunalnych i on uważa, że nie 
powinno się w najbliższym czasie realizować w gminie budownictwa komunalnego                   
i socjalnego a jedynie budownictwo jednorodzinne. W związku z przyjętą na jednej                 
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z ostatnich sesji informacji w sprawie wydłużenia się kolejki oczekujących uprawnionych do 
mieszkań socjalnych i komunalnych z siedmiu lat do osiem i pół roku proszę Szanownego 
Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie na piśmie. 
 
 
 
Radny RM 

Jerzy Kurzawa 

 

1071/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. promocji szkół. 
Pytanie – kto stworzył foldery reklamowe naszych szkół gimnazjalnych i średnich.? 
 

1072/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. siemianowickich rond. 
Dlaczego przy projektowaniu budowy rond nie wzięto pod uwagę miejsc pod drogi 
rowerowe? 
 

1073/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. budownictwa mieszkaniowego. 
Jakie działania podjęto w celu inicjacji budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego? 
 

1074/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. informacji internetowej. 
W jaki sposób udzielane są odpowiedzi na zapytania e-mailowe na adres 
ratusz@um.siemianowice śląskie.pl ? 
 

1075/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. bezpłatnej gazety samorządowej „Nowe Siemianowice”. 
Czy Radny Rady Miasta może odpowiedzieć na artykuł wydrukowany w gazecie i czy może 
liczyć na wydrukowanie odpowiedzi dotyczącej artykułu na łamach gazety „Nowe 
Siemianowice”? 
 

 

 

Radny RM 

Karol Termin  

1076/XLVI/10 

 

W imieniu mieszkańców proszę o informację czy jest możliwość oświetlenia parkingu 
pomiędzy garażami przy ul. Korfantego. Parking ten znajduje się przy ogródkach 
działkowych na wysokości bloków Korfantego 17 i 14. Na tym terenie znajdują się dwa duże 
wyasfaltowane parkingi, które warto by wykorzystać do bezpiecznego parkowania 
samochodów mieszkańców. 
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Radny RM 

Adam Cebula 
1077/XLVI/10 

 

Dwie krótkie prośby. 
Pierwsza dotyczy oczyszczenia chodnika, który łączy pierwszy i drugi etap na Bańgowie. Ten 
chodnik zaczyna częściowo zarastać trawą i gdyby tam się udało troszeczkę powalczyć z tym 
trawskiem to byłoby miło oraz wymienić żarówki, które znajdują się przy lampach wzdłuż 
tego chodnika, ponieważ z sześciu lamp tylko jedna obecnie działa. 
 
Interpelacja 1077/XLVI/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji. 

 

 

1078/XLVI/10 

 
Druga interpelacja – kiedyś występowałem z prośbą o informację nt. losów przejścia pod 
torami na ul. 27 Stycznia. Urząd mi odpisał, natomiast, ponieważ właścicielem była kolej – 
poinformowano mnie, że Państwo zwrócicie się do kolei. Minęło już kilka miesięcy, 
chciałbym prosić o omówienie pisma do kolei w sprawie tego przejścia – czy będzie ono 
zasypane, czy remontowane przez kolej. 
 




