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Radny RM 
Stanisław Sontag  
 

1180/L/10 
 
Proszę o uporządkowanie zieleni na ulicy Śmiłowskiego. 
 
Interpelacja 1180/L/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji  
 
 
 
Radna RM 
Małgorzata Liczberska  
 

1181/L/10 
 
Mam takie zapytanie, czy prawdą jest, że zostanie odcięty decyzją Aqua Sprint dopływ wody 
do budynków, którymi zarządza Trol. 
 
 
Radny RM 
Robert Myrta  
 

1182/L/10 
 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców proszę o informację ustną na sesji czy 
inwestycja planowana na kwotę 17 mln 900 tys., czyli Park Tradycji i Górnictwa jest 
finansowany z zewnętrznych środków z Unii Europejskiej, jeżeli tak to w jakiej kwocie?  
Proszę także o informację ustną na sesji – jakie kwoty zostały wydatkowane na tę chwilę         
i jaki jest zakres robót do końca lipca br. oraz jakie są planowane wydatki do końca roku i 
jaki jest zakres robót planowany do końca roku.  
A szczegółową informację dot. zakresu już wykonanych robót i kosztów ich oraz 
planowanych do końca roku robót wraz z kosztami proszę o przedstawienie na piśmie. 
 

1183/L/10 
 
Proszę o informację dot. aktualnej sytuacji finansowej budżetu miasta. Proszę o informację na 
piśmie jak kształtują się dochody budżetu miasta wg. stanu na dzień 31 lipca 2010 r.              
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu z podatku dochodowego. Proszę także o informację     
o wysokości tzw. wolnych środków oraz informację o stanie środków pieniężnych                  
na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 lipca 2010.  
 
 
Radny RM 
Jerzy Kurzawa  
 

1188/L/10 
 
Interpelacja dot. Szpitala Miejskiego. Jakie inwestycje przewidziane są do realizacji na 
przyszły rok w szpitalu. 
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1189/L/10 

 
W związku z niepełną odpowiedzią na moją poprzednią interpelację z sesji czerwcowej         
w sprawie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala, proszę o odpowiedź czy posiadany sprzęt 
zapewnia odpowiedni standard i jakość usług medycznych. Jednocześnie pytam czy brak 
Rentgena ma wpływ na jakość diagnoz lekarskich. 
 

1190/L/10 
 

Ile i jakie reklamy emitowane były w radiu i telewizji w czasie trwania Mistrzostw Europy. 
Jakie koszty z tego tytułu ponieśliśmy. 
 
 
Radna RM 
Grażyna Bartel  
 

1194/L/10 
 

Jak wygląda aktualny stan miejsc dzieci w przedszkolach na rok szkolny 2010/2011 i czy są 
jeszcze takie przedszkola, które posiadają listę dzieci oczekujących. 
 

1195/L/10 
 
W imieniu pacjentów Poradni przy ul. Krasińskiego bardzo proszę o wyznaczenie jednego 
miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
Radny RM 
Robert Myrta 
 

1199/L/10 
 
W imieniu mieszkańców korzystających i poruszających się po mieście rowerami, proszę o 
zainstalowanie pod budynkami Urzędu Miasta i Straży Miejskiej urządzeń umożliwiających 
parkowanie rowerów. Jednocześnie proszę o informację ustną na sesji czy planowane jest 
takie zamontowanie takich urządzeń, a jeżeli tak to kiedy. 
 
 
Radna RM  
Grażyna Bartel 
 

1200/L/10 
 
 
Zacznę od pierwszej interpelacji, ponieważ nie konsultowałam tej mojej interpelacji z Panem 
Radnym Myrtą, a ona dotyczy również miejsca rowerowego na Rynku Miejskim, a więc 
widzę, że jest to jakiś temat, który tutaj nurtuje rowerzystów również bym bardzo prosiła o 
wyznaczenie tych miejsc, żeby rowerzyści mogli gdzieś te swoje pojazdy w okolicach rynku 
pozostawiać. 
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Ponadto w punkcie interpelacje,  podziękowania złożyła  
 
Radna RM 
Barbara Merta 
 
Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wprawdzie to nie jest już jakaś interpelacja, ale mieści się 
w tym punkcie. Chciałam Panu prezydentowi gorąco podziękować, że niemożliwe stało się 
możliwym, że wreszcie przeniesiono od wielu lat przystanek końcowy z ulicy Kilińskiego na 
parking Carrefoura. A druga sprawa dotyczy autokaru dla sekcji emerytów ZNP. 
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  


