


































Radna RM 
Małgorzata Liczberska                                                                                                                                        
 

1137/XLIX/10 
 
Po raz kolejny zwracam się do Urzędu Miasta o jak najszybsze przystąpienie do remontu 
jezdni ulic będących własnością Urzędu, a położonych na terenie osiedla Wróbla – 
Korfantego, a szczególnie odcinka przy nasypie kolejowym Wróbla 3 oraz odcinka od 
wymiennikowi przy ul. Korfantego 1 aż do końca ulicy Hermana – Wróbla. 
 

1138/XLIX/10 
 
Proszę podjąć jak najszybszą decyzję o wyremontowaniu części chodnika przy ul. 
Waryńskiego. Część chodnika została wyremontowana przy budowie ronda, dalsza część 
chodnika prowadząca bezpośrednio do głównego wejścia przy kościele św. Antoniego 
pozostaje w stanie nie nadającym się do użytkowania. 
 

1139/XLIX/10 
 

Proszę o umieszczenie znaku zakazu postoju parkowania przed drogą wewnętrzną biegnącą 
wzdłuż marketu ALDI. Ze względu na brak chodnika parkowanie samochodów w tym 
miejscu na przewiązce jest niewskazanie i niebezpieczne. 
 

1140/XLIX/10 
 

Na ubiegłej sesji zgłosiłam interpelację w sprawie remontu schodów prowadzących do Parku.  
Sprawdziłam – dziękuję są wyremontowane, za to w imieniu mieszkańców dziękuję, szkoda, 
że przy okazji nie uzupełniono szczelin. 
 
 
Radna RM 
Alfreda Barnaś  
 

1141/XLIX/10 
 
W imieniu wyborców zgłaszam dwie krótkie interpelacje: 
 
Proszę o rozwiązanie problemu niebezpiecznego ostrego zakrętu w prawo na trasie 
autobusowej ze Starej Szosy w kierunku Parku „Pszczelnik”. 
Proszę o sprawdzenie stanu oznakowania tego skrzyżowania i prześwietlenie tj. wycięcie 
zasłaniających krzewów. 
 

1142/XLIX/10 
 
Dwa. Zniwelowanie ostrego zakrętu ulicy Obwodowej z ul. Cmentarną. 
Wjeżdżając z szybkiej i ruchliwej ulicy Obwodowej w ulicę Cmentarną łatwo o kolizje. Jak 
mi wiadomo kiedyś planowano puszczenie drogi Obwodowej poprzez ogródki działkowe. 
Czy w rozwoju przestrzennym miasta przewiduje się tą inwestycję. 
 
 



Radny RM 
Karol Termin 
 

1148/XLIX/10 
  
Proszę o naprawę nawierzchni drogi przy wjeździe na Osiedle Młodych na odcinku od świateł 
przy Tesco na ul. Niepodległości do ul. Gwardii Ludowej. 
 

1149/XLIX/10 
 
Proszę o informację na jakich zasadach udostępnione są nagrania z sesji Rady Miasta dla 
Radnych i Mieszkańców Miasta. 
 
  
 
Radny RM 
Jerzy Becker  
 

1150/XLIX/10  
                                                                                                                                                                                
Pierwsze, to będziemy procedować nad uchwałą nr 12/XLIX/10 w sprawie ogródków 
działkowych na ul. Maciejkowickiej i w związku z  tym,  nie wiem czy Radni wiedzą jak tam 
wygląda, bo slamsy lepiej wyglądają niż zaraz ten odcinek za DPS-em, Caritasem                  
na  ul. Maciejkowickiej po prawej stronie, gdzie płoty są blachą, papą,  połamane krzaki to 
już przerosły i właśnie w nawiązaniu do tej uchwały, mamy tam właścicieli, nawet mapka jest 
ogródki 83, 85 – bardzo proszę, ja nie wiem czy architekta, czy plastyka miejskiego, czy  
Straż Miejską o skontrolowanie i rozmowy z właścicielami pod groźbą utraty i możliwości 
dzierżawienia tego ogródka, bo to jest naprawdę duży wstyd, ten odcinek jadąc do Chorzowa 
tj. niby już peryferia Michałkowic, ale de facto to jest centrum Michałkowic. 
  

1151/XLIX/10 
 
Druga interpelacja to koresponduje z interpelacją kolegi K. Termina. Rejon skrzyżowania 
ulicy Gwardii Ludowej i Niepodległości. Tam jest taki znak drogowy, znak informacyjny 
„Stadion Śląski”, on się wcina w drogę. Jeśliby ten znak drogowy o metr przesunąć w prawo 
to można by wygospodarować, /rozmawiałem już z M.Jadwiszczokiem, który by umożliwił/ 
jazdę na wprost nie czekając na tych co skręcają w lewo do Tesco, ja mówię o drodze do 
Michałkowic. Tak, że to jest technicznie chyba bardzo łatwe do wykonania, a to jest 
bezpośrednio przed tą wysepką dla autobusów. To nawet można wyrównać tą wysepkę dla 
autobusów tam na tym przystanku vis a vis Kaczora. Tak, że prosiłbym o rozpatrzenie tego 
problemu. 
 

1152/XLIX/10 
 
Trzeci mały problem, myślę jeśli będzie malowanie nowego oznakowania poziomego w 
okolicach skrzyżowania Niepodległości – Wróblewskiego zostanie zlikwidowana ta 
nieszczęsna łezkowata, wrzecionowata wysepka, która utrudnia skręt w lewo, a ludziom, 
którzy by chcieli od Centrum Kultury jechać w prawo, umożliwi płynność ruchu, ta łezka jest 
zupełnie niepotrzebna. Tak, że proszę o oprofilowanie. 
 



1153/XLIX/10 
 
Interpelacja de facto moja i Stanisława Sontaga. Po rozmowach z mieszkańcami ul. 
Grunwaldzkiej 12 , 14, tam na Węzłowcu powstała taka enklawa, trzeba chwalić i jeszcze raz 
chwalić Spółdzielnię Mieszkaniową, która o parkingi dba. Mieszkańcy są bardzo 
niezadowoleni ze stanu nawierzchni, stanu używalności parkingu. Wnioskuję, wiem, że to już 
jest nie za parę groszy, za parę tysięcy, ale wnioskuję o stworzenie tam parkingu z 
prawdziwego zdarzenia z nawierzchnią puzzlową, czy inną utwardzoną. 
 

1154/XLIX/10 
 
Bardzo bym prosił w budżecie przyszłego roku uwzględnić lewoskręt w Grunwaldzką. To tak 
dezorganizuje ruch. Ja już nie mam siły na ten temat mówić, ani oczekiwać na koncepcję 
płynności ruchu od ulicy Siemianowickiej do naszej Wrocławskiej. Ten lewoskręt jest 
niezbędny on bardzo zakłóca ruch. 
 
Interpelacja 1154/XLIX/10 nie wymaga odpowiedzi. 
 
 
Radna RM 
Grażyna Bartel  
 

1155/XLIX/10 
 
 
Pierwsza interpelacja dot. przeanalizowania czasu działania fontanny na rynku miejskim. 
Obecnie fontanna już przed godziną 21.oo jest wyłączana, a okres letni sprawia, iż 
mieszkańcy dłużej przebywają w granicy tego rynku. Efektem tej naszej wspaniałej fontanny 
jest jednak ten czar i kolor, który się wydobywa. Mieszkańcy teraz mają teraz gdzie 
posiedzieć  i przy czym, jeżeli to możliwe do godz. 22.oo myślę, że innym mieszkańcom          
z okolic nie będzie to przeszkadzało, a tym którzy mnie o to prosili zapewne uatrakcyjni tam 
przebywanie.   
 

1156/XLIX/10 
 
Druga interpelacja dot. również skoszenia trawy, która do kolan sięga przed terenem 
kompleksu sportowego „Siemion”, a właściwie tych okolic obrzeża, które tam są. Tam 
dzieciaki z tych rejonów bawią się korzystają z tego terenu do zabawy, więc myślę, żeby im 
jednak ta zabawa była bardziej ciekawsza przy skoszeniu trawy. 
 
 
Radny RM 
Jerzy Kurzawa  
 

1157/XLIX/10 
 
Dwie interpelacje dot. Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
W wyniku przeprowadzonej w ubiegłej kadencji restrukturyzacji finansowej Szpitala, uzyskał 
on około 1 mln 200 tys. zł. zwrotu z poniesionych nakładów. Pieniądze te miały być 



przeznaczone na inwestycje. Pytanie – dlaczego pieniądze nie zostały wykorzystane, dlaczego 
nie zostały przekazane do Szpitala. 
 

1158/XLIX/10 
 
Wynik finansowy Szpitala świadczy o tym, że w celu utrzymania kosztów na poziomie, który 
nie powodowałby narastania straty dokonano drastycznych cięć kosztów w sferze 
zatrudnienia szczególnie personelu medycznego średniego i lekarskiego oraz redukcji 
kosztów związanych z administrowaniem i utrzymaniem obiektów szpitalnych przy 
jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży oraz braku dofinansowania na zakup sprzętu 
medycznego. Nie rokuje to pomyślnie na wynik finansowy przyszłych okresów,                       
a jednocześnie wpłynie na standard wykonywanych usług medycznych. W związku                    
z powyższym zapytuję – jakie środki finansowe są konieczne na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej aby poziom i jakoś świadczonych usług nie uległ obniżeniu, a w perspektywie 
czasowej Szpital mógł zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost standardu usług 
medycznych. 
 

1159/XLIX/10 
 
Interpelacja dot. funkcjonowania boiska ze sztuczną trawą. 
Proszę o przedłożenie specyfikacji kosztów utrzymania łącznie z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz kosztami wynikającymi z organizowanych na nim imprez za okres od 1 stycznia 2010 do 
30 czerwca 2010, plus koszt organizacji Mistrzostw Europy. 
 

1160/XLIX/10 
 
Interpelacja dot. koncepcji rozwoju kultury w Siemianowicach Śląskich. 
Proszę o podanie specyfikacji szacunkowych kosztów proponowanych zmian w rozbiciu na 
trzy instytucje kultury oraz obiektów wchodzących w ich skład z uwzględnieniem nowych 
inwestycji. 
 

1161/XLIX/10 
 
Interpelacja dot. sfery wydatków związanych z promocją miasta. 
Wydajemy gazetę miejską, serwis internetowy, biuletyny informacyjne, produkujemy firmy 
organizujemy imprezy. Używając słowa klucz „Promocja Miasta” wydajemy pokaźne kwoty 
pieniędzy podatnika. W związku z powyższym zadaję pytanie – jaki cel promocyjny, 
konkretnie chcemy osiągnąć poprzez ww. działania. Proszę o odpowiedź dla każdej                 
z wymienionych form działania. 



 
Na poniższe interpelacje odpowiedzi zostały udzielone na sesji. 
 
 
Robert  Myrta 
 
1172/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynęły dokumenty, tj wniosek         
o zwołanie sesji na podstawie artykułu 20 ust. 3 ust. z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, wniosek o odwołanie Radnego Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz projekt uchwały stwierdzający odwołanie Radnego 
Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Siemianowic Śląskich, które to 
dokumenty złożone w dniu 17 czerwca w Kancelarii Biura Podawczego Urzędu Miasta         
w Siemianowicach Śląskich. I pytanie, dlaczego Przewodniczący zaniedbał swoje obowiązki 
jak stwierdził, dopiero po 5 dniach zapoznał się z wnioskiem skoro jak twierdzą tu koledzy z 
PO już 4 dni prędzej ten wniosek, ta informacja była umieszczona w prasie. Uważam, że 
ważna sprawa nie wiem dlaczego tak długo Pan Przewodniczący zwlekał, żeby się z tym 
zapoznać. 
 
 
1173/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na Sesji, jakie są całkowite koszty związane z organizacją 
Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie. Proszę o informację jakie koszty są związane z tą 
imprezą ponosi: raz Referat Sportu, dwa Referat Promocji, trzy MOSiR, cztery inne wydziały 
i referaty Urzędu Miasta. I proszę o odpowiedź czy prawdą jest, że organizatorem mistrzostw 
jest Polski Związek Hokeja na Trawie, czy też Śląski Żwiązek Hokeja na Trawie – jeżeli tak 
to dlaczego nasze Miasto ponosi spore koszty i jakie te koszty, tu właśnie dlatego oczekuję 
skoro nie jest organizatorem tej imprezy. 
 
 
1174/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynął list mieszkańców z dnia       
14 czerwca 2010 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o przekazanie 
kopii wszystkim Radnym, list w sprawie niezgodności, wątpliwości związanych                       
z funkcjonowaniem Spółki Aqua Sprint i zaopatrzenia mieszkańców  Siemianowic Śląskich      
w wodę. 
Proszę o informację dlaczego zgodnie z prośbą mieszkańców kopia listu do dnia dzisiejszego 
nie została przekazana Radnym Rady Miasta Siemianowic Śląskich i kiedy ta kopia zostanie 
przekazana Radny. Jest to bardzo ważna sprawa dla mieszkańców Miasta, którzy zgłosili się 
do mnie najpierw telefonicznie z prośbą o udostępnienie adresu do kontaktu, a następnie już    
z wyżej wymienionym listem. Jednocześnie informuję Biuro Rady, że posiadam kopię tego 
pisma i nie oczekuję dostarczenia kopii, ponieważ ją posiadam. 
Dziękuję. 
 
 
 
 



 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Na jedną mogę Panu zaraz odpowiedzieć gdybym się tak często pojawiał w Ratuszu jak Pan, 
to do dzisiejszego dnia nie odebrałbym, żadnej korespondencji. 
Bardzo proszę to będzie w punkcie odpowiedzi na interpelacje. 
 
          
Pan Henryk Pesel 
 
1175/XLIX/10 
 
Chciałem złożyć interpelację dot. zmiany uzupełnienia porządku obrad. Nie zabierałem głosu 
wcześniej, ponieważ myślałem, że wszystko potoczy się inaczej. Jak wszyscy wiedzą nie 
byłem, że tak powiem autorem wniosku o odwołanie Pana Przewodniczącego, jak również nie 
byłem zwolennikiem tego zastosowania, ale jeśli powiedziało się a, należy powiedzieć b. Już 
Premier Churchill powiedział, że demokracja nie jest najlepszym systemem wymyślonym, ale 
nikt dotychczas lepszego systemu nie wymyślił. Demokracja wymagała, żeby Pan 
Przewodniczący poddał się demokratycznej weryfikacji w tajnym głosowaniu. Zgłaszając 
wniosek o uzupełnienie obrad o taki punkt myślałem, że to się stanie, to się dokona. Niestety 
byłem zdziwiony, że tak powiem większość koalicyjna, której członkiem jest Pan 
Przewodniczący odrzuciła wniosek Pana Przewodniczącego, jest to dla mnie zaskakujące. 
W związku z powyższym mam dwa pytania – pierwsze do służb prawnych Pana Prezydenta, 
czy Pan Przewodniczący miał prawo, że tak powiem  poddać w głosowaniu jawnym swój 
wniosek o swoje odwołanie, to jest pierwsze pytanie. 
 
Drugie pytanie – czy Pan Przewodniczący uważa, że tym dzisiejszym działaniem rozwiązał 
całkowicie sprawę wniosku o swoje odwołanie. 
Dziękuję.     
 
 


