PROTOKÓŁ NR XIII/03
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 11 września 2003r.

Sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich odbyła się w Ośrodku Kultury „Andaluzja”
w Piekarach Śląskich ul. Oświęcimska 45 o godz. 13.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 20 radnych, nieobecnych 3
radnych usprawiedliwionych /W.Hajda, P.Harwig, I. Komoszyński/.

Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
-Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty i kierownictwo Urzędu Miasta
-Skarbnik Miasta pan Artur Krawczyk
-Sekretarz Miasta pani Renata Łuczak
-Przewodniczący ugrupowań politycznych z terenu miasta
-Zaproszeni goście.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Miasta.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich za
okres
międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
5. Interpelacje i wnioski radnych.

Ad.1
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dokonał Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski witając wszystkich radnych. Następnie w imieniu radnych
powitał Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego wraz z kierownictwem Urzędu
Miasta, przewodniczących ugrupowań politycznych z terenu miasta oraz wszystkich
zaproszonych gości.
Następnie poinformował, że porządek obrad wraz z projektami uchwał otrzymali radni
przed sesją. W punkcie „rozpatrzenie projektów uchwał” Rada ma do rozpatrzenia
dodatkowy projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla najzdolniejszych
uczniów – mieszkańców Piekar Śląskich.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie sprawę wprowadzenia do porządku
obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium dla
najzdolniejszych uczniów-mieszkańców Piekar Śląskich.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie / 20
głosów „za”, 0 głosów wstrzymujących oraz 0 głosów przeciwnych/.

Ad.2
Kolejnym punktem obrad sesji było przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady
Miasta.
Do treści protokołów radni nie wnieśli uwag.
Protokół z obrad XI sesji Rady Miasta został przez Radę przyjęty jednogłośnie /20
głosów „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
Protokół z obrad XII sesji rady Miasta został przez Radę przyjęty jednogłośnie /20
głosów „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
Ad.3
Informację z działalności Wydziałów Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym
przedstawił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie Prezydent Miasta poinformował radnych o ważniejszych działaniach w
okresie międzysesyjnym m.in.:
•

w m-cu lipcu br. została przyjęta uchwała w sprawie programu ograniczenia niskiej
emisji, przez okres czerwca i lipca br. prowadzone były spotkania konsultacyjne w
tej sprawie w poszczególnych dzielnicach miasta,
• 30.06.br. odbyły się Warsztaty Przedsiębiorców gdzie uzgodniono formy
współpracy
i wymiany informacji pomiędzy Urzędem Miasta a przedsiębiorcami piekarskimi,
• 10.07.br. odbyło się Zgromadzeni Wspólników, nastąpiła zmiana umowy MPEC
Spółki, podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
aktualizacja wpisu powinna nastąpić w najbliższym czasie,
• 11.07.br. wraz z grupa radnych Prezydent Miasta wizytował Ośrodek dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Radzionkowie, rozmawiano o współpracy miasta Piekary
Śląskie
z ośrodkiem,
• 23.07.br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
• 25.07.br. Prezydent Miasta brał udział w regionalnych obchodach Święta Policji w
Zabrzu
• 29.07.br. podpisana została umowa z Bankiem Milenium na dofinansowanie
remontu w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 /środki uzyskane w formie dotacji/
• 29.07.br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, tematem
posiedzenia m.in. było podsumowanie Giełdy Pracy, która miała miejsce w
czerwcu br. oraz przyjęcie nowego Regulaminu Pracy Rady Zatrudnienia,
• 8.08.br. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z Burmistrzem Czeladzi i
Wojkowic w sprawie rewitalizacji rzeki Brynicy, które to gminy wyraziły wolę do
podjęcia wspólnych działań, wystąpienia z pełną koncepcją i listem intencyjnym co
do doprowadzenia rzeki Brynicy do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy rzeka ta
miała walory typowo rekreacyjne, rozważano również możliwość koncepcji
wykorzystania brzegów rzeki do wykonania tras rowerowych,
• 14.08. br. odbył się odbiór techniczny w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 – w
miesiącu sierpniu br. Prezydent Miasta podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu robót
w zakresie centralnego ogrzewania. Obecnie sprawa ta została rozwiązana
kompleksowo. Z powodu oszczędności w środkach zmieszczono się w wydatkach
przewidzianych na remont szkoły, basenu i sali gimnastycznej. Na dzień dzisiejszy
jest pozytywna informacja San-Epidu o wynikach badań, w najbliższym czasie

•

•

•
•
•

powinno być uzyskane pozwolenie na użytkowanie tego obiektu i wtedy nastąpi
oficjalne oddanie basenu do eksploatacji.
złożone zostały wnioski o finansowanie programu ograniczenia niskiej emisji,
wnioski te zostały złożone do Warszawy do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz Ekofunduszu, obecnie są rozpatrywane zaś miasto czeka na
decyzje,
4 i 5 września br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu zorganizowana przez Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie, kilkanaście gmin podpisało porozumienie dotyczące
współpracy wymiany doświadczeń, w konferencji brali również udział
przedstawiciele miast partnerskich Siemianowic Śląskich,
przedstawione zostały ciekawe rozwiązania pozytywnie opiniowane przez
przedstawicieli rządu, rozwiązania takie prowadzone są na Węgrzech, gdzie jest i
wiele niższy poziom bezrobocia, zmierzające w pewien sposób do zalegalizowania
„szarej strefy” i jednoczesnego umożliwienia osobom zatrudnionym w tej strefie
korzystania z przywilejów osób leganie zatrudnionych.
16.09.br w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się konferencja w sprawie
wypracowania strategii rozwoju miasta,
16.10.br z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II Honorowego
Obywatela naszego miasta planuje się zorganizowanie sztafety parafii piekarskich,
12.09.br. w MDK odbędzie się koncert Filharmonii z Zabrza, z którego dochody
przekazane zostaną na potrzeby Domu Dziecka w Piekarach Śląskich.

Do przedstawionej informacji uwagi wnieśli:
1. Radny Andrzej Żydek:
• odniósł się do informacji na str. 6 – nabycie prawa użytkowania wieczystego przez
miasto na prawie 54 hektarach od Spółki „Orzeł Biały”. Wyjaśnił, że miasto mogło
teren
przejąć już dawno za symboliczną złotówkę jednak nie uczyniło tego dlatego, że
głównym
problemem na tym terenie jest jego rekultywacja. Są to tereny głęboko skażone zaś
ostatnią koncepcją poprzedniego Zarządu Miasta było, aby wykonała to spółka /
miasto,
„Orzeł Biały” i firma wykonawcza/ po to, aby Orzeł Biały nie odciął się od
rekultywacji
terenu, która jest bardzo kosztowna.
Zwrócił się o wyjaśnienie, jak został ten problem rozwiązany ponieważ w
informacji nic
się na ten temat nie wspomina.
• następnie w odniesieniu do zapisu na str. 7 informacji – warunki zabudowy i
zagospodarowania terenów – zwrócił się o wyjaśnienie, kto jest inwestorem
budynku
hotelowego przy ul. Skłodowskiej,
• Odnośnie koncepcji niwelacji części istniejącej niecki bezodpływowej –czyli
rekultywacja odpadami górniczymi przez firmę IWODAR terenu Huty „Waryński”.
Wyjaśnił, że był to program amerykański realizowany z miastem gdzie pylące
tereny, szkodliwe dla mieszkańców, zostały zazielenione. Zdaniem radnego
obecnie niszczy się to, co zostało zrobione za fundusze miasta i amerykańskie.

•

zwrócił się o wyjaśnienie, czy przetarg na dostawę mebli dla Dzielnicowego Domu
Kultury w Piekarach Śląskich – Dąbrówka Wielka związany jest z zakończoną
inwestycją
i obecnie odbędzie jego zasiedlanie.
• jakie są efekty i ustalenia wszystkich czynionych działań na temat przyszłości
Zakładu
Górniczego „Piekary”.
2. Radny Jerzy Kulanek:
• w informacji o wykonanych remontach i uporządkowaniu parków jest informacja o
wykonanym remoncie schodów przy ul. Bytomskiej obok wieżowca, za co
mieszkańcy dziękują, jednakże zwracają się z zapytaniem dlaczego w trakcie
remontu schodów przy tym budynku zlikwidowane zostały pochylnie dla wózków
jak również zlikwidowano szyny, które znacznie ułatwiały wjazd. Obecnie trzeba
objechać dookoła park co związane jest z wydłużeniem drogi. Należy przywrócić
poprzedni stan i ułożyć ponownie szyny.
3. Radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się z zapytaniem, kto i na czyje polecenie
wykonał
odcinek krawężnika na ul. Oświęcimskiej gdzie ulica nie jest odwodniona i
pieniądze
wyrzucono w błoto.

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty.
Decyzje o prawie pierwokupu Prezydent Miasta podjął dlatego, że „Orzeł Biały”
zalega z poważnymi opłatami wobec gminy Piekary Śląskie. Uznał, że skoro spółki
prywatne kupują za bezcen grunty po tym zakładzie to gmina przejmując prawo do
tych terenów może pozyskać środki do budżetu miasta. Zdaniem Prezydenta decyzja ta
była słuszna i postępował w ramach swoich kompetencji.
Według Prezydenta Miasta decyzja dotycząca rekultywacji nie jest przypisana do
właściciela a do terenu i każdy nabywający ten teren ma obowiązek przeprowadzenia
rekultywacji. Decyzja nic nie zmieniła i tereny w dalszym ciągu są przeznaczone do
rekultywacji. Firmy działające na tym terenie działają dla zysku i poprzez rekultywację
oraz eksploatację terenu pozyskują odpowiednie dochody.
Prezydent Miasta ma zamiar w dalszym ciągu interesować się tymi terenami tak, aby
gmina miała z tego ewidentne korzyści majątkowe.
Odnośnie programu niwelacji części istniejącej niecki bezodpływowej wyjaśnił, ze w
ramach programu finalizowany był mogielnik dla szlamów z Legnicy. Niezależnie od
tego kto jest właścicielem gruntów, każdy kto chce eksploatować zdegradowane
tereny musi uzyskać stosowane pozwolenia Wydziału Ekologii i Rolnictwa jak
również Wydziału Architektury, aby przeprowadzane to było zgodnie z obowiązującą
procedurą prawną.
Zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Architektury inwestorami hotelu przy ul. M.C.
Skłodowskiej są Państwo Zdeblowie.
Powszechnie znane są decyzje Kompanii Węglowej odnośnie przyszłości ZG
„Piekary”.

W wyniku wspólnej akcji wielu organizacji, Rady Miasta, związków zawodowych
miastu udało się uzyskać na dzień dzisiejszy pozytywną decyzję. Według zapewnień do
2006 roku nie powinno być żadnych ruchów związanych z likwidacją ZG „Piekary”.
Prezydent Miasta otrzymał pismo od Wojewody Śląskiego informujące o przekazaniu
do Premiera jednoznacznego stanowiska społeczności piekarskiej wyrażającego
kategoryczny sprzeciw wobec likwidacji ZG „Piekary” oraz domaganiu się
pozytywnych rozwiązań dla miasta i mieszkańców.
W filii Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej zakończone zostały prace
inwestycyjne. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia działalności w
październiku br. dlatego odbył się przetarg na zakup mebli dla wyposażenia tego
obiektu.
Na spotkaniu gdzie analizowano rozwiązanie techniczne remontu schodów
argumentowano, że do budynku jest dojazd od ulicy Ziętka. Tym niemniej rozważona
zostanie ewentualność przywrócenia pochylni jednak zdaniem Prezydenta nie jest to do
końca uzasadnione.
Prace przy położeniu krawężnika przy ul. Oświęcimskiej wykonywane są przez
Wydział PP, decyzje i uzgodnienia wykonywane są z Zastępcą Prezydenta panem
Jackiem Zającem.
Bliższych wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału PP pan Klaudiusz Kozielski.
Poinformował, że skrajnia na ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Czołgistów do ul.
Trzech Bohaterów nie była od co najmniej 15 lat usuwana z odpadów ziemi.
Powodowało to zawężenie drogi w okresie zimowym podczas prowadzenia „Akcji
zima” zaś w innych okresach powodowało to spękania i niszczenia skrajni asfaltowej.
W związku z powyższym na tym odcinku drogi trzeba było co kilka miesięcy
naprawiać asfalt z marnym efektem.
W ubiegłym okresie przed dwoma laty na odcinku około 100 metrów od ulicy
Czołgistów do ulicy Reymonta skrajnię tą ścięto, pobocze zaasfaltowano, linią ciągłą
namalowano krawędziówkę a woda spływała na pobocze na teren nie
zagospodarowany.
Po wykonaniu na Osiedlu SP kanalizacji rozdzielczej przy okazji wykonano krawężnik
na skrzyżowaniu ul. Reymonta z Oświęcimską i sprawa się wyklarowała. Zrobienie
krawężnika na odcinku około 240 metrów spowodowało, że woda ma gdzie spływać.
Przy samej
ul. Reymonta są trzy kratki ściekowe zaś trochę dalej są dwie następne. W dalszej
kolejności spływająca woda podawana jest przepompownią do oczyszczalni.
Decyzja ta była przemyślana, przeprowadzone były pomiary geodezyjne, wykonano
dokumentację fotograficzną. Całość dokumentacji jest do wglądu. Biorąc pod uwagę
koszty tego przedsięwzięcia złożone z dwóch wartości:
• koszt krawężnika – 6.072-zł
• koszt nawierzchni – 13.338-zł
czyli w sumie ponad 19.000 zł oraz biorąc pod uwagę koszty związane z ciągłym
asfaltowaniem pobocza, co miało miejsce w przeszłości, przedsięwzięcie to miało sens.
Przewodniczący RM Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że sprawa nie wygląda tak jak
ją przedstawiono a Naczelnik wprowadza radnych w błąd. Jest opracowana
dokumentacja odwodnienia ulicy Oświęcimskiej, które nie zostało wykonane. W
związku z tym woda poleci 240 metrów wzdłuż krawężnika za zakrętem na ul.

Reymonta co zdaniem radnego nie jest rozwiązaniem właściwym.
Naczelnik Wydziału PP stwierdził, że jest w posiadaniu dokumentacji na koncepcję z
której wynika, że kanalizacja deszczowa właśnie ma przebiegać wzdłuż ul.
Oświęcimskiej tak jak w tej chwili.
Radny Grzegorz Gowarzewski absolutnie nie zgodził się z tym tłumaczeniem
twierdząc, że położony krawężnik trzeba będzie usuwać aby położyć tam kanalizację.
Wyjaśnienie Naczelnika jest nie do przyjęcia, zaś samo postępowanie jest
niegospodarne z uwagi na to, że ogranicza pas jezdni i odkładanie śniegu w czasie
zimy. Nie wykonano także wyprzedzająco odwodnienia ulicy co zostało obecnie
zablokowane.
Ulica Oświęcimska jest ulicą łączącą dzielnicę Brzozowice Kamień z Szarlejem. Jeżeli
w tej dzielnicy liczącej 14 000 mieszkańców nic w tym roku nie zrobiono, to takie
działanie jest głęboko nie w porządku. Tym bardziej, że na równoległej ulicy
Reymonta wykonano odwodnienie a ulica nie została wyremontowana, zaś odcinek ul.
Reymonta do ul. Lelewela jest bardzo krótki i na to należało przeznaczyć te 20 000-zł.
Wykonuje się prace nie przygotowane natomiast sprawy przygotowane od lat czekają
na dalszą realizację.
Jest to kolejna prowizorka, której nie powinno się tolerować.
Naczelnik Wydziału PP wyjaśnił, że ul. Lelewela wymaga remontu kapitalnego, który
nie był ujęty w budżecie miasta na 2003 rok natomiast odcinek ul. Oświęcimskiej
wymagał remontu bieżącego i w ramach tego kwota 19.400-zł wydaje się być
uzasadnioną.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że uzasadnienie Naczelnika
Wydziału jest przekonywujące, w opinii społecznej padają stwierdzenia, że wreszcie
ulica nabiera normalnego wyglądu. W działaniu Wydziału Prezydent Miasta nie
dostrzega żadnych niezgodności z prawem czy gospodarowaniem.
Ad.4
Kolejnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie projektów uchwał.
W tym punkcie obrad Rada rozpatrzyła 10 projektów uchwał, z których 9
omawianych było na posiedzeniach Komisji RM przed sesją zaś 10 projekt
przygotowany został przez Komisję Stypendialną RM i dotyczył przyznania
stypendium RM dla najzdolniejszych uczniów mieszkańców Piekar Śląskich.
1. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w
dziedzinie
kultury im. Wawrzyńca Hajdy.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady Miasta przed sesją.
Do projektu uchwały uwagi wniosła Komisja Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Żydek poinformował, że w wyniku dyskusji
Komisja zaproponowała wykreślenie z projektu uchwały kandydatury pani Aleksandry
Poniszowskiej.
W uzasadnieniu stwierdził, że pozostali kandydaci do nagrody mają znaczące
osiągnięcia, działają od kilkudziesięciu lat /Chór „Cecylii”/ zaś pani Aleksandra
Poniszowska dopiero rozpoczyna karierę zawodową. Pracuje trzy lata, przedtem była
laureatem stypendium dla najzdolniejszych uczniów mieszkańców Piekar Śląskich. Nie
można porównywać dorobku Chóru „Cecylia” do niespełna trzyletniej kariery pani

Poniszowskiej.
Pozostałe Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
W dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku
Publicznego w imieniu Komisji zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały
nazwiska pani Aleksandry Poniszowskiej.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdzając, że
została powołana Komisja do typowania kandydatów do nagrody. W regulaminie
przyznawania nagrody nie zostały określone kryteria np. stażu działalności czy wieku
konkretnej osoby.
Dotychczas dobrym zwyczajem było, że Rada Miasta zawsze akceptowała i
przyjmowała opinie Komisji. Przyznanie nagrody nie jest związane z wydatkowaniem
środków finansowych. W związku z tym, że nie ma również ograniczeń liczby
nagrodzonych zwrócił się do Rady Miasta o zaakceptowanie propozycji przyznania
nagród kandydatom wyłonionym przez Komisję.
Przewodniczący RM Grzegorz Gowarzewski wyjaśnił, że Komisja jest instytucją
opiniodawczą natomiast o przyznaniu nagrody decyduje wyłącznie Rada Miasta i tylko
Rada ma takie kompetencje.
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego radny Andrzej Żydek wyjaśnił,
że propozycja Komisji Prawa wynikła z tego, że kierowała się chęcią utrzymania
wysokiej rangi tej nagrody. Poparł wypowiedź Przewodniczącego RM o braku
podstaw ograniczających Radę Miasta w formułowaniu uchwał Rady, co jest jej
wyłączną kompetencją.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego o wykreślenie z projektu
uchwały nazwiska pani Aleksandry Poniszowskiej.
Wniosek został przez Radę oddalony – 8 radnych głosowało „za”, 9 radnych
głosowało przeciw.
W związku z oddaleniem wniosku Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
projekt uchwały w dotychczasowej wersji.
Uchwała została przez Radę przyjęta 9 głosami „za”, 8 glosami przeciwnymi oraz 2
głosami wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XIII/113/03 w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie
w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników
do sądów powszechnych na okres kadencji 2004- 2007.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją i został zaopiniowany
przez wszystkie Komisje pozytywnie.

Przewodniczący RM poinformował, że radna Maria Knioła, będąca członkiem zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników wycofała swoją wcześniejszą kandydaturę
na ławnika.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie /20 głosów „za” 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/
UCHWAŁA NR XIII/114.03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2002-2007
stanowi załącznik do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Piekary Śląskie.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją i został przez Komisje
zaopiniowany następująco:
1/ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie z
wnioskiem
skreślenia w uzasadnieniu do projektu uchwały słów „jako beneficjent”,
2/ Komisja Budżetowo-Gospodarcza- pozytywnie
3/ Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie z propozycją skreślenia w
uzasadnieniu do projektu uchwały słów „jako beneficjent”,
4/ Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu – pozytywnie
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie /20 głosów „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XII/115/03 w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy
Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie częściowego odrzucenia i częściowego uwzględnienia
protestu
złożonego przez Pana Piotra Bohn do ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo – wschodniej
części
dzielnicy Szarlej ograniczonego od północy ul. Wyszyńskiego, od zachodu ul.
Bytomską,
od strony południowej i wschodniej torami kolejowymi PKP i kolei piaskowej.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Przewodniczący Komisji:
1/ Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska
2/ Prawa i Porządku Publicznego
3/ Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu poinformowali, że Komisje oddaliły projekt

uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej radny Andrzej Żydek
poinformował, że Komisja nie opiniowała projektu uchwały, wnioskując o
przygotowanie dla radnych szczegółowej informacji na temat jakie będą skutki dla
miasta a jakie dla dzierżawców terenu- gospodarstwa rolnego, w przypadku przyjęcia
lub oddalenia tego projektu uchwały przez Radę.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę oddalona – 3 radnych głosowało „za”, 13 radnych
głosowało przeciw.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/188/2000 Rady Miasta w
Piekarach
Śląskich z dnia 28 września 2000r w sprawie zasad udzielania zniżek
nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych
miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją i został przez
wszystkie Komisje zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie / 20 głosów „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XIII/ 116/ 03 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/188/2000
Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 września 2000r w sprawie zasad
udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych stanowi załącznik do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia pracowników nie
będących
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie
miasta
Piekary Śląskie.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją i został zaopiniowany
pozytywnie przez wszystkie Komisje.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie / 20 głosów „za”, 0 głosów przeciw
oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XIII/117/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości zarzutu złożonego przez panią
Urszulę Zejer do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części dzielnicy
Szarlej ograniczonego od północy ul. Wyszyńskiego , od zachodu ul. Bytomską ,
od strony południowej i wschodniej torami kolejowymi PKP i kolei piaskowej.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją i został przez
wszystkie Komisje zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie / 20 głosów „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XIII/118/03 w sprawie odrzucenia w całości zarzutu złożonego
przez panią Urszulę Zejer do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części dzielnicy Szarlej
ograniczonego od północy ul. Wyszyńskiego , od zachodu ul. Bytomską , od strony
południowej i wschodniej torami kolejowymi PKP i kolei piaskowej stanowi załącznik
do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Domu
Kultury
w Piekarach Śląskich.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Zgodnie ze Statutem MDK w skład Rady Programowej wchodzi 7 osób w tym
• 4 osoby proponuje Rada Miasta
• 2 osoby proponuje Prezydent Miasta
• 1 osobę proponuje Dyrektor MDK
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zgłosił do Rady Programowej
1. Panią Irenę Staszek
2. Panią Beatę Zdebel
Obydwie panie wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, że w piśmie o wyrażeniu zgody podana jest

nazwa Dzielnicowego Domu Kultury w związku z czym zwrócił się o wyjaśnienie
sprawy.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że jest to błąd – pomyłka w trakcie
pisania. Stwierdził z całą odpowiedzialnością, że obydwie panie wyraziły zgodę na
kandydowanie do Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury.
Dyrektor MDK zgłosił kandydaturę pana Jacka Wolańskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Na posiedzeniach Komisji RM przed sesją radni zgłosili 5 kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.

Radny Tadeusz Kupiec – zgłoszony przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą
Radny Jerzy Kulanek „
„
„
„
Radny Piotr Płaczek
- zgłoszony przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego
Radna Gabriela Kossakowska - „
„
„
„
„
„
Radny Krzysztof Seweryn – zgłoszony przez Komisję Edukacji, Młodzieży,
Kultury
i Sportu.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Do składu Rady Programowej MDK radny Marek Szewczyk zgłosił kandydaturę
radnego Dariusza Iskanina, który wyraził zgodę na pracę w Radzie Programowej.
Radny Andrzej Żydek zwrócił się do Przewodniczącego RM z prośbą aby
oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie były poprawione – wpisany był
właściwy Dom Kultury ponieważ w przeciwnym wypadku uchwała będzie nieważna.
Radca Prawny mgr Andrzej Oświęcimski potwierdził fakt o potrzebie dokonania
sprostowania oświadczenia – wyjaśnienia do której Rady Programowej chcą
kandydować.
Jeżeli oświadczenie zostanie sprostowane wówczas uchwała będzie ważna.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że pomyłka zostanie niezwłocznie
skorygowana i poprawne oświadczenia będą dostarczone w trakcie trwania obecnej
sesji.
Przewodniczący RM wyraził zgodę na skorygowanie oświadczeń w trakcie obrad sesji.
W związku z tym, że do składu Rady Programowej RM zgłosiła większą od
wymaganej liczbę kandydatów, Rada zobowiązana jest do przeprowadzenia tajnego
głosowania.W tym czasie należy w/w oświadczenia skorygować, aby przed
głosowaniem nad projektem uchwały Rada dysponowała właściwymi oświadczeniami.
W związku z koniecznością przeprowadzenia tajnego głosowania / na określoną liczbę
4 przedstawicieli radni zgłosili sześć kandydatur/ Przewodniczący RM przedstawił
radnym Regulamin głosowania.
Do treści Regulaminu uwagi wniósł radny Tomasz Cisek, który zwrócił uwagę, że
zapis

§ 2 pkt 1 ppkt b powinien brzmieć „ gdy na karcie do głosowania pozostały nie więcej
niż 4 nie skreślone nazwiska” zaś § 2 pkt 2 ppkt a powinien brzmieć „ gdy na karcie do
głosowania pozostały więcej niż 4 nie skreślone nazwiska”.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie Regulamin wraz z poprawkami
wniesionymi przez radnego Tomasza Ciska.
Regulamin w tej treści został przez Radę przyjęty 20 głosami „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
Regulamin stanowi załącznik do protokołu.

W związku z przyjęciem przez Radę Regulaminu głosowania Przewodniczący RM
wniósł o powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponowani zostali następujący radni:
1.Tomasz Cisek
2.Andrzej Dziwis
3.Marek Szewczyk
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przez Radę przyjęty 20 głosami „za”, 0
głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
Przewodniczący RM zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie i rozdanie
kart do głosowania.
Do czasu zakończenia prac Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący RM ogłosił 10
minutową przerwę w obradach.
Wznowienie obrad po przerwie.
Następnie Rada przystąpiła do aktu głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Cisek odczytywał nazwiska
radnych wg listy obecności a każdy radnych podchodził do urny celem dokonania aktu
głosowania.
Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach do czasu obliczenia wyników
głosowania.
W trakcie przerwy w obradach sesji panie Beata Zdebel oraz Irena Staszek
skorygowały swoje oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady
Programowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich a nie jak zostało
wcześniej zapisane „Dzielnicowego Domu Kultury”.
Wznowienie obrad sesji po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Cisek odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej zgodnie z którym po dokonaniu obliczenia wyników wyborów do składu
Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich jako
przedstawiciele Rady Miasta weszli:

• Iskanin Dariusz
• Kulanek Jerzy
• Kupiec Tadeusz
• Seweryn Krzysztof
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
powołania Rady Programowej MDK w Piekarach Śląskich w z następującym
proponowanym składem osobowym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iskanin Dariusz
Kulanek Jerzy
Kupiec Tadeusz
Seweryn Krzysztof
Staszek Irena
Zdebel Beata
Woleński Jacek

Do przedstawionego projektu uchwały uwagi wniósł radny Andrzej Żydek, który w
imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił wniosek o wykreślenie z
projektu uchwały nazwiska pani Beaty Zdebel.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zwrócił uwagę, że ta propozycja narusza
obowiązujące prawo ponieważ Prezydent Miasta ma uprawnienia desygnowania do
składu Rady dwóch członków i podtrzymał swoją propozycję.
Ponadto jeżeli wniosek zostanie przegłosowany i skład Rady zostanie ustalony
niezgodnie z podanymi wcześniej przez Przewodniczącego RM kandydaturami to
Prezydent Miasta zaskarży uchwałę do Wojewody Śląskiego.
Radny Andrzej Żydek zgodził się z tym, że Prezydent Miasta ma kompetencje i prawo
do proponowania swoich kandydatur jednakże Rada Miasta może każdorazowo te
propozycje odrzucać co czyniono już w ciągu trzech kadencji. Prezydent Miasta ma
prawo tylko do zgłaszania propozycji natomiast podejmowanie uchwały należy do
uprawnień Rady Miasta.
Radna Gabriela Kossakowska zwróciła się do radnego Andrzeja Żydka o przybliżenie
radnym powodów dla jakich mają głosować nad wnioskiem o skreślenie z projektu
uchwały nazwiska Pani Beaty Zdebel, co jest działaniem niezgodnym z prawem.
Zdaniem radnej osoba ta jest zaangażowana w niesienie pomocy ludziom biednym, jest
współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, dlatego dla radnej nie są zrozumiałe
powody zgłoszenia takiego wniosku.
Ponadto ugrupowanie radnych „Nasze Piekary” jest świadome tego, że jako
mniejszość
w Radzie przegrywa każde wybory.
Radny Andrzej Żydek poinformował, że przedstawił stanowisko Klubu w tej sprawie.
Wiadomo, że pani Beata Zdebel angażuje się w działalność społeczną, była podporą
koalicji „Nasze Piekary”. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej uważa, że w Radzie
Programowej powinny być osoby, które będą reprezentowały wszystkich mieszkańców
a przynajmniej będą podejmowały próby takiego działania. Podtrzymał zgłoszony

wcześniej wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty w odniesieniu do tej wypowiedzi potwierdził
aktywność uczestnictwa pani Beaty Zdebel w kampanii wyborczej ugrupowania
„Nasze Piekary”. Ponadto kandydat na Prezydenta Miasta desygnowany przez
Stowarzyszenie „Nasze Piekary” uzyskał największe poparcie mieszkańców
otrzymując od nich mandat zaufania. Zdaniem Prezydenta Miasta grupa mieszkańców,
która popierała tę kandydaturę ma także prawo do reprezentowania swoich interesów i
poglądów w różnego rodzaju komisjach i klubach a także Radach Programowych
służących wszystkim mieszkańcom Piekar Śląskich.
We wszystkich głosowaniach widać ewidentnie, że utworzona z początkiem kadencji
większość w Radzie Miasta z determinacją eliminuje wszystkie kandydatury radnych
oraz wszystkie propozycje zgłaszane przez „Nasze Piekary”. Takie działanie nie służy
demokracji a tylko działa na szkodę naszego miasta.
Jako Prezydent składał przysięgę, że będzie sprawował władzę w interesie wszystkich
mieszkańców miasta co też czyni. Dobrze byłoby, aby część radnych uwzględniła to,
że w skład Rady Miasta wchodzą także radni z „ Naszych Piekar”, którzy również
działają w interesie mieszkańców. Radni ci również powinni mieć możliwość wpływu
na decyzje podejmowane dla miasta.
Przewodniczący RM Grzegorz Gowarzewski zwrócił uwagę, że wszyscy radni
prezentują mieszkańców tego miasta – Piekar Śląskich- „i nikt nie może sobie
uzurpować prawa, że ja , jedynie ja i nikt więcej. Ja i moja inicjatywa to jest
najistotniejsze, najważniejsze zaś reszta jest nieistotna, są to ludzie którzy maja mi się
podporządkować. Nie ma demokracji dyktatury. Demokracja polega na decyzji
większości”.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący R M poddał pod
głosowanie wniosek o wykreślenie z projektu uchwały nazwiska pani Beaty Zdebel.
Wniosek został przez Radę oddalony 8 glosami „za”, 9 głosami przeciwnymi.
W związku z oddaleniem przez Radę wniosku Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie projekt uchwały z przedstawioną wcześniej propozycją składu osobowego.
Uchwała została przez Radę przyjęta 18 głosami „za”, 2 głosach przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XIII/ 119/03w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego
Domu Kultury w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Dzielnicowego Domu
Kultury w
Piekarach Śląskich.
Zgodnie ze Statutem DDK w skład Rady Programowej wchodzi 7 osób w tym
-2 osoby proponuje Prezydent Miasta
-1 osobę proponuje Dyrektor DDK
-4 osoby proponuje Rada Miasta

Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zgłosił do rady Programowej
1.Panią Beatę Krawczyk
2.Pana Jerzego Krauza
Dyrektor DDK zgłosił do Rady Programowej panią Barbarę Heinze.
Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły pisemna zgodę na kandydowanie.
Na posiedzeniach Komisji RM przed sesją radni zgłosili do rady Programowej jako
przedstawicieli Rady Miasta następujących kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójcik Bernard
Szołtysik Jadwiga
Jośko Anna
Krystyna Walura
Szołtysik Wilhelm.

Zgodę na kandydowanie wyrazili radni Jadwiga Szołtysik i Wilhelm Szołtysik, pani
Anna Jośko wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że do czasu obrad sesji pisemnej zgody na kandydowanie nie
wyrazili pan Bernard Wójcik oraz pani Krystyna Walura nie mogli oni kandydować do
składu Rady Porogramowej.
W związku z powyższym Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie
innych kandydatur.
Radny Tadeusz Kupiec zgłosił kandydaturę radnego Piotra Płaczka jednak radny Piotr
Płaczek nie wyraził zgody na kandydowanie.
Następnie zgłosił kandydaturę pana Artura Krawczyka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny Jerzy Kulanek przedstawił radnym charakterystykę kandydatki pani Anny
Jośko.
Charakterystykę pani Beaty Krawczyk przedstawił radnym Prezydent Miasta pan
Stanisław
Korfanty.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodniczący RM zapoznał
radnych z treścią projektu uchwały wraz z proponowanym składem osobowym.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Porzewodniczący RM
poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 20 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XIII/120/03 w sprawie powołania Rady Programowej
Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla najzdolniejszych uczniów
mieszkańców Piekar Śląskich.

Projekt przygotowany został przez Komisję Stypendialną RM i nie był omawiany na
posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
W związku z tym Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Komisji
Stypendialnej radnego Jerzego Kulanka o omówienie projektu uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 18 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 2
głosach wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XIII/121/03 w sprawie przyznania stypendium dla najzdolniejszych
uczniów mieszkańców Piekar Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Ostatnim punktem obrad sesji były interpelacje i wnioski radnych.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad Przewodniczący RM zwrócił się do
Prezydenta Miasta o informację na temat realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych
przez radnych na ostatniej sesji RM.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta pani Renata Łuczak.
M.in. poinformowała, że wszyscy radni otrzymali pisemne odpowiedzi na interpelacje
i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 26 czerwca 2003r oraz 22 lipca 2003r.
Interpelacja radnego Wilhelma Szołtysika w sprawie budowy parkingu przy
cmentarzu
w Brzezinach Śląskich – ze względu na brak środków finansowych parking nie
zostanie zrealizowany w roku bieżącym, jeżeli znajdą się środki w budżecie 2004 roku
inwestycja ta zostanie zrealizowana.
Remont chodnika przy ul. Kotuchy i Roździeńskiego – jest w trakcie realizacji.
Radny Wincenty Hajda – interpelacja w sprawie likwidacji dziur w jezdni przy ul.
Bazaltowej została zrealizowane.
Przekazanie terenu w Kozłowej Górze będącego własnością Kopalni Piasku – ze
względów prawnych brak możliwości przekazania tego terenu ponieważ jest on w
użytkowaniu wieczystym osób trzecich.
Wniosek radnego Andrzeja Korfantego w sprawie naprawy nawierzchni ul.
Kasztanowej zostanie zrealizowany w trybie pilnym.
Wniosek radnego Ireneusza Komoszyńskiego w sprawie kontenerowej oczyszczalni
ścieków w okolicy Józefki - w chwili obecnej realizacja nie jest potrzebna ze względu
na rozstrzygnięcie Rady dotyczące przyjęcia koncepcji budowy oczyszczalni PółnocPołudnie gdzie zostaną odprowadzone ścieki.
Wniosek radnego Ireneusza Komoszyńskiego o zainstalowanie progów
zwalniających w okolicy Szkoły Podstawowej na Osiedlu Wieczorka – ponieważ
każda inwestycja drogowa musi być uzgodniona z Komisją Bezpieczeństwa na
najbliższym posiedzeniu tej Komisji sprawa będzie omawiana.
Wniosek radnego Ireneusza Komoszyńskiego o oznakowanie ulic i uzupełnienie

tabliczek z nazwami ulic – przeprowadzona została przez Wydział PP inwentaryzacja
ulic i braki w nazewnictwie ulic będą systematycznie uzupełniane.
Wniosek radnego Andrzeja Skiby z sesji w dniu 22 lipca 2003r w sprawie
zainstalowania oświetlenia i ewentualnej przebudowy skrzyżowania ulicy Pod Lipami z
Obwodnicą Zachodnią – dodatkowe oświetlenie zostanie zainstalowane w trybie
pilnym natomiast ewentualna przebudowa skrzyżowania musi najpierw zostać
zaopiniowana przez Komisję Bezpieczeństwa.
W ramach punktu „interpelacje i wnioski radnych” głos zabrali radni:
Radny Wilhelm Szołtysik jako główny organizator Biegu Ulicznego „Solidarności” ,
który odbył się w dniu 6 września 2003r, podziękował Prezydentowi Miasta panu
Stanisławowi Korfantemu, Przewodniczącemu RM panu Grzegorzowi
Gowarzewskiemu i wszystkim radnym, Policji oraz wszystkim służbom
zabezpieczającym trasę biegu jak również wszystkim sponsorom za pomoc i
zaangażowanie w przeprowadzeniu zawodów.
W dalszej kolejności zgłosił następujące wnioski:
WNIOSEK I
Wnoszę o zlikwidowanie dziur w jezdni na ul. Kotuchy od skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną w kierunku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 15.
WNIOSEK II
Wnoszę o podniesienie krawężnika przy Dzielnicowym Domu Kultury w Brzezinach
Śląskich gdyż woda z jezdni zalewa ogródki działkowe.
Radna Gabriela Kossakowska w swej wypowiedzi zwróciła uwagę, że dużo mówiło
się
w dniu dzisiejszym o dyktatorstwie, które zdaniem radnej nie powinno mieć miejsca.
Ponadto w trakcie posiedzeń Komisji RM mówiono o tym, że z treścią korespondencji
wpływającej na ręce Przewodniczącego RM zapoznawani będą wszyscy radni.
Tymczasem radni nie wiedzą o wielu rzeczach lub dowiadują się o nich po czasie.
Przykładem może być ostatnia sesją RM gdzie omawiany był problem likwidacji
ZG „Piekary”. W dniu 18 lipca br. na ręce Przewodniczącego RM wpłynęły dwa faxy z
Sejmiku Wojewódzkiego, które powiadamiały o tym, żeby Przewodniczący RM zwołał
sesję nadzwyczajną. Został również powiadomiony Poseł na Sejm RP pan Jerzy
Polaczek, Michał Wójcik, Maksymilian Klank – Prezes Kompanii Węglowej, Marian
Bąk, Marek Majcher oraz Mieczysław Jagiełło.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Michał Wójcik informował Przewodniczącego
RM, że kilkakrotnie gościł w ZG „Piekary” gdzie został zaproszony przez Związki
zawodowe.
Powiadomił wszystkie media o zagrożeniu likwidacją ZG „Piekary”.
Radni nie zostali poinformowani o tym, że takie pismo wpłynęło gdy tymczasem Radę
tworzą wszyscy radni zaś Przewodniczący RM jest jej reprezentantem.
Przewodniczący nie poinformował również radnych o piśmie, które wpłynęło od
Wojewody Śląskiego.
Radna wyraziła nadzieję, że Przewodniczący RM dołoży starań aby układy służbowe
na linii radni - Przewodniczący RM były właściwe, aby dyktatorstwo nie polegało na
podejmowaniu decyzji za radnych czy o radnych bez ich wiedzy.

W dalszej kolejności radna wnioskowała o wytypowanie w każdej dzielnicy
miasta stałego miejsca na ogłoszenia wywieszane przez mieszkańców.
Na uwagi radnej Gabrieli Kossakowskiej wyjaśnień udzielił Przewodniczący RM
Grzegorz Gowarzewski.
Wszystkie pisma wpływające do Rady Miasta są korespondencją bieżącą.
Kompetencje Przewodniczącego RM są ustalone i określone ustawowo. Jest to
zwołanie sesji, załatwienie wszystkich spraw z tym związanych i prowadzenie
wszystkich poleceń Rady
w tym zakresie. Natomiast wyznaczanie sesji przez pana Michała Wójcika będącego
radnym Sejmiku jest wbrew kompetencjom o czym pan Wójcik został natychmiast
telefonicznie poinformowany przez Przewodniczącego RM.
Prezydent Miasta zgłosił wcześniej wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji . Ustalony
termin zwołania sesji zbiegł się z krytyczną sytuacją w ZG „Piekary”.
Przewodniczący RM zwrócił się więc do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do porządku obrad sesji sprawy dotyczącej sytuacji ZG „Piekary” co
zostało odnotowane w protokole z sesji. Natomiast ani Marszałek Sejmiku ani radny
Sejmiku zgodnie z ustawą nie ma żadnych kompetencji do nadzoru nad samorządem
lokalnym. Nie była to więc żadna dyktatura ani „widzimisię” Przewodniczącego RM .
Następnie poinformował, że do wszystkich posłów z Województwa Śląskiego wysłana
została podjęta przez Radę uchwała. Wysłana została również do władz województwa
– Wojewody, Marszałka jak również do Rządu RP, wszystkich ugrupowań
politycznych, Sejmu RP – Przewodniczących poszczególnych Klubów Poselskich.
Przewodniczący RM otrzymał również w tej sprawie informację od księdza
Arcybiskupa Damiana Zimonia. Były to informacje odnoszące się do zaistniałej sytuacji
oraz podjętej przez Radę uchwały. Wszystko to zostało odczytane w Radiu Piekary.
Jeżeli takie będzie życzenie Rady to od następnej sesji w porządku obrad ujęty zostanie
punkt „Informacja Przewodniczącego RM o działalności
w okresie między sesyjnym”. Na bieżąco bowiem przyjmowane i załatwiane są
interwencje, Rada jest w kontakcie z Prezydentem Miasta i na bieżąco załatwiane są
wszystkie wątpliwe sprawy, które nie wymagają dłuższej procedury załatwiania.
Wszystkie interwencje, które opatrzone są nazwą „skarga” Rada musi omawiać na
sesji RM
i przyjąć lub odrzucić uchwałę w tej sprawie zgodnie z ustalona procedurą.
Przewodniczący RM nie podejmuje jednoosobowo żadnych decyzji, które należą do
kompetencji Rady Miasta.
Przypomniał radnym, że w dalszym ciągu na uchwalenie czeka projekt w sprawie
Młodzieżowej Rady Miasta.
W dalszej kolejności poinformował radnych, że następna sesja RM odbędzie w dniu
23 października br. o godz. 13.00 na której będzie sprawozdanie Przewodniczącego
RM
z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Zwrócił się do radnych o
wyjaśnienie do tego czasu wszelkich ewentualnych wątpliwości lub zastrzeżeń.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
z a m k n ą ł o b r a d y XIII SESJI RADY MIASTA W PIEKARACH
ŚLĄSKICH
dziękując wszystkim za udział.
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