Protokół Nr XLI/09
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 16 lipca 2009 r.
Sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich odbyła się w sali nr 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie
przy ul. Bytomskiej 84 w godz. 15.00 – 15.45.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 19 radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu nr 1,2.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn
witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Następnie poinformował, że sesja zwołana została na pisemny wniosek Prezydenta Miasta pana
Stanisława Korfantego wraz z zaproponowanym porządkiem obrad obejmującym:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
− zmiany Uchwały nr XXXIV/385/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie,
− przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie
trwałości Projektu.
3. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miasta.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż pismem z dnia 16 lipca 2009 r. Prezydent
Miasta zwrócił się o rozpatrzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

− wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji

−

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny nr 1
w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych w Bytomiu
przy ul. Żeromskiego 7,
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Stanisław Korfanty informując, iż dwa dodatkowe projekty
uchwał, które proponuje do rozpatrzenia były podejmowane na XXXIX sesji Rady Miasta w dniu 18
czerwca 2009 r. Ze względu na to, iż Nadzór Prawny Wojewody stwierdził, że zarówno uchwała Rady
Miejskiej w Bytomiu jak również w Rudzie Śląskiej miały pewne nieścisłości, to konieczne jest ich
ponownie rozpatrzenie. Dlatego też Rada Miasta w Piekarach Śląskich musi ponownie wydać opinie
w sprawie przedmiotowych projektów uchwał, aby samorządy w Bytomiu oraz Rudzie Śląskiej mogły
kontynuować swoje prace reorganizacyjne w służbie zdrowia.
Ponadto poinformował, że przyczyną zwołania sesji Rady Miasta w dniu dzisiejszym jest fakt, iż nie
udało się skutecznie przeprowadzić emisji obligacji ze względu na to, że nie została złożona żadna
oferta. Rynek finansowy dynamicznie się zmienia, w związku z tym istnieje konieczność zawężenia
kryteriów emisji obligacji, czyli podwyższenia progu z 1 do 2,5 %. Ponieważ środki są zaplanowane na
ten cel w budżecie miasta, stąd też jest taka propozycja, aby tą procedurę powtórzyć za zgodą Rady
Miasta w kwestii dotyczącej zmiany kryteriów emisji obligacji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wnioski o rozpatrzenie
projektów uchwał w sprawie:

− wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny nr 1
w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych w Bytomiu
przy ul. Żeromskiego 7,

wniosek został przez Radę przyjęty (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”),
−

wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Lipa 2,

wniosek został przez Radę przyjęty (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”).
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi
zmianami.
Porządek obrad sesji został przyjęty (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Ad.2.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/385/09 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary
Śląskie, omówił pan Ireneusz Dzięcioł - Skarbnik Miasta.
W związku z faktem, iż postępowanie przetargowe nie doszło do skutku na emisję obligacji
komunalnych, została przeprowadzona analiza, dlaczego nie wpłynęła żadna oferta. Z przedmiotowej
analizy wyniknęło, że stawki marży oscylowały z poziomu 0,15 do 2 %. W związku z tym,
że w uchwale nr XXXIV/385/09 została określona maksymalna marża dla inwestorów w wysokości
1 % proponuje się, aby podnieść stawkę do 2,5 %. Obecnie na rynku stawki tej marży kształtują się od
2 % wzwyż i oscylują w granicach 2,40 – 2,50% . Ponadto proponuje się umożliwienie zastąpienia
stawki bazowej opartej na grudniowych bonach skarbowych, stawką WIBOR roczną w sytuacji, kiedy
stawka bazowa oparta na 52-tygodniowych bonach skarbowych nie będzie kwotowana przez trzy
kolejno następujące po sobie miesiące. Ministerstwo Finansów emitując bony skarbowe pozyskuje w
ten sposób pieniądze na utrzymanie bieżącej płynności. W ubiegłym roku ze względu na trudną
sytuację część notowań zostało zawieszone. W związku z tym, aby zmniejszyć ryzyko stawki bazowej
proponuje się wprowadzenie WIBOR-u jednorocznego, jako stawki bazowej w momencie, kiedy
przetargi przez trzy kolejno następujące po sobie miesiące nie odbędą się.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Tomasz Cisek zwrócił się z zapytaniem, czy marża inwestorów jest jednym z kryteriów
przetargu. Ponadto stwierdził, że z uzyskanej informacji wynika, że marże kształtują się na poziomie
2,4 – 2,5 %. W przypadku podniesienia marży do 3 % przetarg wygra ten kto da niższą marże. Jeżeli
marża będzie kształtowała się na poziomie 2,5 % to wówczas miasto narazi się na to, że znowu
przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynie żadna prawidłowa oferta.
Pan Ireneusz Dzięcioł - Skarbnik Miasta stwierdził, że można zaobserwować pewną tendencję
spadkową, w związku z czym stawki będą oscylować w graniach 2 -2,2 %. W Zabrzu natomiast marża
została zaproponowana na poziomie 1,95 %.
Radny Grzegorz Gowarzewski zauważył, że § 1 pozwalający na swobody wybór możliwości
oprocentowania jest niezgodny z uchwałą budżetową, gdyż powinno być jednoznacznie określone
kryterium. Ponadto stwierdził, iż jeżeli decyduje się na oprocentowanie obligacji oparte o stawkę
WIBOR, to nie o 52-tygodniowe bony skarbowe.
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Pan Ireneusz Dzięcioł - Skarbnik Miasta wyjaśnił, że zmiana stawki bazowej będzie występować
w ściśle określonym przypadku. Ten przypadek to jest moment, kiedy nie będą kwotowane
52-tygodniowe bony skarbowe w okresie trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. Tego typu
rozwiązania były zawarte w uchwałach innych gmin i miast.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że jeżeli nie ma takich notowań to liczą się ostatnie
notowania. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, że jeżeli są inne przesłanki to z czego one wynikają,
jaka jest ich podstawa prawna.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, że jest to kwestia rozliczenia spłaty należności
za emisje obligacji.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że kryteria powinny być jednoznacznie określone i nie
powinno być żadnych dowolności.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta (13 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 5 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XLI/447/09 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/385/09 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary
Śląskie, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”
zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu
własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu, omówił Prezydent Miasta Stanisław Korfanty.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty odczytał treść pisma z dnia 9 lipca 2009 r. Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dot. Projektu „Śląska Karta Usług
Publicznych”.
Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto poinformował, że praca nad Projektem „Śląska Karta Usług Publicznych” koordynowana
przez KZK GOP toczy się od dłuższego czasu. Natomiast teraz przychodzi etap na finalizację tego
zadania czyli podpisanie wspólnej umowy i złożenie projektu na dofinansowanie. Ponadto wyjaśnił,
że wiele miast należących do KZK GOP jest zainteresowanych partycypacją w tym projekcie.
Następnie Prezydent Miasta Stanisław Korfanty przedstawił radnym harmonogram, który stanowi
załącznik do umowy o realizacji wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”.
Harmonogram stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że inicjatywa jest bardzo cenna. Jednakże podmiot jakim
jest KZK GOP nie jest odpowiedni na objęcie funkcji lidera tego projektu, ponieważ miasto Piekary
Śląskie weszło do Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, który to właśnie powinien być liderem
tego projektu, gdyż nie ograniczałoby się to tylko do zadania z zakresu komunikacji, a załatwiałoby
całe finansowanie i możliwość płacenia za wszystkiego rodzaju usługi.
Radny Tomasz Cisek zauważył, że miasto Piekary Śląskie planuje zainstalowanie 18 parkomatów
zgodnych z tym systemem. Niestety jeden parkomat kosztuje około 17 tys. zł. Miasta o wiele większe
jak np. Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec w ogóle nie planują zainstalowania takich
parkomatów. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, w jakim celu i jak będą wykorzystane
przedmiotowe parkomaty.
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Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, że ten bilet umożliwia wiele funkcji łącznie z opłatą
autobusową oraz dokonywania podpisu elektronicznego. Na dzień dzisiejszy GZM nie jest na tyle
przygotowany merytorycznie, aby przejąć to zadanie i móc je sprawnie realizować. Natomiast
odpowiadając na wystąpienie radnego Tomasza Ciska stwierdził, że miasto zakłada, iż do 18 miejsc
parkingowych jest w stanie utworzyć - na dzień dzisiejszy liczba ta jest szacunkowa. Ponadto wyjaśnił,
że biorąc pod uwagę trudności z parkowaniem w godzinach szczytu między innymi na ulicy
Wyszyńskiego oraz planowanym remontem ulicy Bytomskiej łącznie z zatokami parkingowymi, należy
na problem spojrzeć perspektywicznie, ponieważ jest szansa dofinansowania tej koncepcji w 75%.
Poinformował również, że Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” jest systemem usprawniania
komunikacji.
Radny Leszek Podzimski zwrócił się z zapytaniem, czy KZK GOP będzie pobierało opłaty za usługi
wobec przedsiębiorstw, czy też podmiotów takich jak np. Ośrodek Kultury „Andaluzja”, czy będzie
to świadczenie usług komercyjnych w stylu pobieranie prowizji od sprzedaży usług.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się o wyjaśnienie, czy parkomaty będą posiadały znacznie większą
funkcjonalność tzn., czy będzie można dokonać opłaty za usługi tak, jak w przypadku modułów, które
będą zamieszczone w budynkach użyteczności publicznej.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, że na pewno będą elementy wspólnego finansowania
utrzymania całego systemu. Jednakże udział naszego miasta w kosztach tego systemu, gdzie
dominujący będzie system komunikacji pasażerskiej nie będzie na tyle istotny.
Radny Leszek Podzimski wyjaśnił, że obecnie kupując jakiś towar i płacąc za niego kartą,
przedsiębiorca część swojego zysku oddaje osobie, która obsługuje dany terminal.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, że KZK GOP na pewno stworzy jakiś system
prowizyjny, jednakże na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaka będzie jego wysokość.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (19 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XLI/448/09 w sprawie przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług
Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu
własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital
Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych
w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7, został omówiony przez Prezydenta Miasta Stanisława
Korfantego przed wprowadzeniem wniosku pod głosowanie o rozpatrzenie tego projektu na dzisiejszej
sesji Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta (17 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 1 głos “wstrzymujący”).
UCHWAŁA NR XLI/449/09 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pn. „Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów
Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, został omówiony przez Prezydenta Miasta

4

Stanisława Korfantego przed wprowadzeniem wniosku pod głosowanie o rozpatrzenie tego projektu
na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta (17 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące”).
UCHWAŁA NR XLI/450/09 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda
Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Na tym wyczerpano porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady XLI sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

Protokół sporządziła:
Justyna Manowska

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
Krzysztof Seweryn
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