Protokół Nr 48/10
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 15.35 a zakończyła o godz. 16.35
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Listą obecności gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.

Na wstępnie Przewodniczący Komisji radny Marian Muszalik stwierdził prawomocność posiedzenia
oraz powitał członków Komisji oraz gości. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2009 i
zaopiniowanie projektu uchwa ły w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Piekary Śląskie za 2009 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie
absolutorium z tego t ytułu.

2.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwa ł.

3.

Sprawy bieżące.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:
•

za

- 7 głosów,

•

przeciw

- 0 głosów,

•

wstrzymujące - 0 głosów.

Ad. 1.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud żetu miasta Piekary Śląskie za rok 2009 i zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud żetu miasta Piekary Śląskie
za 2009 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Pieka ry Śląskie absolutorium z tego tytu łu.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud żetu miasta Piekary Śląskie za
2009 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta abs olutorium z tego tytułu (druk nr 413) stanowi
załacznik nr 3 do Protokołu.
Sprawozdanie z wykonania bud żetu Miasta Piekary Ślaskie za 2009 rok (druk nr 410) stanowi
załącznik nr 4 do Protokołu.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej Miasta Piekar y Śląskie za 2009 rok (druk nr 409) stanowi za łacznik nr 5 do
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Protokołu.
Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie odczytał Uchwałę Nr 4100/V/37/2010 z dnia
12 kwietnia 2010 r. V Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta za 2009 rok, ktora stanowi załacznik nr 6 do Protokołu.

Radny Marian Muszalik poinformował, iż radni otrzymali również Uchwałę Nr 4100/V/40/2010 z dnia
12 kwietnia 2010 r. V Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopioniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piekarach Śląskich (załącznik nr 7 do
Protokołu).

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do wskazanych materiałów.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud żetu miasta Piekary Śląskie za
2009 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tego tytu łu (druk nr 413) został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”)

Ad. 2.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwa ł.
Radny Ireneusz Komoszyński stwierdził, iż rozumie, że opiniowane uchwały będą rozpatrywane na
najbliższej sesji Rady Miasta.

Radny Marian Muszalik powyższe potwierdził.

Radny Ireneusz Komoszyński zauważył, iż w porządku obrad sesji brak jest punktu dot. rozpatrywania
projektów uchwał.
Radny Krzysztof Seweryn – Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich poinformował, że
względu na sytuację, iż sesja Rady Miasta będzie dotyczyć decyzji finansowych był zobligowany do
wcześniejszego wysłania materiałów. Zgodnie z przepisami projekty uchwa ł wpłynęły 7 dni przed
sesją Rady Miasta i należy je wprowadzić do porządku obrad sesji, dlatego też podczas sesji zwróci
się do radnych o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu: rozpatrzenie projektów uchwał.

Radny Marian Muszalik poinformował, iż pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta Piekary
Śląskie wniósł autopoprawkę do:
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1. Projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy
społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień ……. 2010 r. (druk nr 415)

2. i Projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy
społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wyznaczonych na dzień ……. 2010 r. (druk nr 416):

Autopoprawka obejmuje zmianę dotyczącą dopisania daty w tytule w/w uchwał: „na dzień 20 czerwca
2010 r.”.

Treść Autopoprawki stanowi załącznik nr 8 do Protokołu.

1. Projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu gran ic obwodów głosowania w mieście
Piekary Śląskie do stanu faktycznego (druk nr 414) stanowi załącznik nr 9 do Protokołu.

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poinformował, iż poddaje w/w projekt uchwały pod
zaopiniowanie wraz z autopoprawk ą.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”).

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach
pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach uzupełniających do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzie ń ……. 2010 r. (druk nr 415)
stanowi załącznik nr 10 do Protokołu.

Radny Krzysztof Przybylski zauważył, iż druk nr 414 nie zawierał autopoprawki.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż nastąpiła omyłka, dlatego też proponuje reasumpcję
głosowania nad zaopiniowaniem projekt u uchwały - druk nr 414.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej propozycji.
W związku z powyższym radny Marian Muszalik ponownie podda ł pod zaopiniowanie projekt uchwały
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Piekary Śląskie do stanu
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faktycznego (druk nr 414).
Projekt uchwały – druk nr 414 został zaopiniowany pozytywnie jednog łośnie (7 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały – druk nr 415 wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie jednog łośnie (8 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach
pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień ……. 2010 r. (druk nr 416) stanowi
załącznik nr 11 do Protokołu.

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie jednog łośnie (7 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego Uchwałą
Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r., dla terenów
położonych w rejonie ulic: Solidarności i Żwirki w Piekarach Śląskich (druk nr 417)
stanowi załącznik nr 12 do Protokołu.

Projekt uchwały omówił Pan Roman Izydorczyk – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
zgodnie z jego treścią i uzasadnieniem.
Radny Aleksander Kępski zwrócił się o wyjaśnienie zapisu § 3 pkt 6 ppkt 6): „Zakazuje si ę
lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni ca łkowitej powyżej 1900 m2, z wyjątkiem terenu A2

UC”. Stwierdził, iż mówi się o powierzchni 2000 m , natomiast w zapisie występuje powierzchnia 1900
2

m.
Pan Roman Izydorczyk, cytat: „Część zapisów na pozostałych terenach żeby teren mógł być, tereny
mogły być i mogły być na nich realizowane obiekty o powyżej, o powierzchni sprzedażowej powyższej
dwóch tysięcy, normuje to ustawa. Ustawa mówi tak, musi być ten zapis w studium uwarunkowań i
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musi być w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast oczywi ście analizując
tereny za wyjątkiem obszaru ulicy Solidarności, my na tych obszarach, a więc proszę popatrzeć na
kwartały przy ul. Żwirki, czy na kwartały poszczególne te mniejsze na ulicy Wyszyńskiego. Nie
2

jesteśmy zainteresowani, żeby tam powstawały obiekty powyżej 2.000 m , ponieważ w niektórych
wypadkach dochodzi do takiej, do takiego określenia nawet sprzeczności. Natomiast dokonywano też
analizy, jakie są możliwości realnej zabudowany na tym terenie, gdyby powsta ł np. na nieruchomości
obiekt handlowy, one przeciętnie mają maksymalną powierzchnię 1.200 – 1.600 m wprowadzono
jakby górną granicę nie więcej, niż 1.900 ale tylko na terenach innych, ni ż ten pusty teren przy
2

Solidarności. Na tamtym terenie można realizować obiekty powyżej 2.000 m ”.

Radni nie wnieśli dalszych uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytyw nie jednogłośnie (8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”).

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr L/535/10 Rady Miasta w
Piekarach Śląskich z dnia 25 marca 2010 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na ternie Miasta Piekary
Śląskie (druk nr 418) stanowi załącznik nr 13 do Protokołu.
Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z jego
treścią i uzasadnieniem.

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednog łośnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”).

6. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitałów: zakładowego i zapasowego
poprzez wniesienie do spółki Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach
Śląskich Spółka z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) o łącznej wartości rynkowej
1.073.303,00 zł (druk nr 419) stanowi załącznik nr 14 do Protokołu.

Projekt uchwały omówiła Pani Iwona Fabiszak – Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z jego treścią i uzasadnieniem.

Strona 5/10

Radny Aleksander Kępski zapytał, czy zapis punktu 5 uzasadnienia projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 420) o treści: „Dokonuje się zmian w załączniku „limity na
wieloletnie programy inwestycyjne” w zwi ązku z planowanym na 2011 rok obj ęciem udziałów w sp. z
o.o. EkoPark Park Przemysłowo Technologiczny w Piekarach Śląskich w ramach realizacji
wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Park Przemys łowy w Piekarach Śląskich w ramach
Programu Rewitalizacji Miasta” ma zwi ązek z omawianym projektem uchwały, co ewentualnie
mogłoby mieć znaczenie przy kolejności podejmowania uchwał.
Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż powyższy zapis nie ma
związku z przedstawianym projektem uchwa ły.

Radni nie wnieśli dalszych uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (7 g łosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”).

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2010 (druk nr 420) stanowi
załącznik nr 15 do Protokołu.
Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z jego
treścią i uzasadnieniem.

Radny Krzysztof Przybylski zwrócił się o wskazanie przeznaczenia kwoty 1.900.000 zł w dziale 926
Kultura fizyczna i sport.
Pan Ireneusz Dzięcioł wyjaśnił, iż środki przeznaczone są na budowę czterech boisk przy: Miejskiej
Szkole Podstawowej Nr 14, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 16, Miejskim Gimnazjum Nr 2 i Miejskim
Gimnazjum Nr 3.

Radny Krzysztof Przybylski zapytał o rodzaj boisk.
Pan Stanisław Korfanty – Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż są wykonane projekty na
budowę w/w boisk. Nie są to obiekty typu „Orlik”, gdyż jest to zbyt kosztowna infrastruktura. Chce si ę
wyodrębnić pewną powierzchnię i ułożyć nawierzchnię syntetyczną, aby umożliwić prowadzenie zajęć
z wychowania fizycznego, czy prowadzanie rozgrywek sportowych przez młodzież w godzinach
popołudniowych. Zaproponowane lokalizacje zosta ły tak wyznaczone, aby całe miasto zostało pokryte
obiektami w tych samych odległościach, co do dostępności. Bliższe informacje co do szczegółów
technicznych, zostaną przedstawione na sesji Rady Miasta, natomiast stosowana dokumentacja
znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji i Remontów. Ponadto poinformował, iż w punkcie 3

Strona 6/10

uzasadnienia projektu, dział 852, ppkt: „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń dla pracowników
Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie – 196.00,-zł” winna być
wskazana kwota 196.000,-zł.

Radni nie wnieśli dalszych uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.

Projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie (9
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

8. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (druk nr 421)
stanowi załącznik nr 16 do Protokołu.

Radni nie wnieśli uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednog łośnie (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”).

9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do
spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.

wkładu pieniężnego w kwocie

1.000.000,00 zł (druk nr 422) stanowi załącznik nr 17 do Protokołu.
Projekt uchwały omówił Pan Stanisław Korfanty – Prezydent Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z jego
treścią i uzasadnieniem. Następnie odczytał pismo Pani Anity Wardzyk – Prezesa Piekarskiego
Centrum Medycznego Sp. z o.o.: „W związku ze zbliżającym się przejęciem działalności medycznej
przez NZOZ Szpital Miejski p.w. św. Łukasza od SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach Śląskich w
likwidacji zwracam się z prośbą o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piekarskie Centrum
Medyczne o kwotę 1.000.000 zł. Kwota ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki,
bowiem pierwsze środki finansowe NFZ-etu wpłyną dopiero na początku czerwca 2010 r.”. Z
informacji przedstawianej przez Pani ą Prezes na piątkowym powiedzeniu Rady Społecznej wynika, iż
wydłużeniu ulega termin płatności za wykonywane świadczenia przez NFZ. Mając powyższe na
uwadze przedstawia się projekt uchwały o dokapitalizowanie Spółki w celu umożliwienia płynnego
prowadzenia działalności.
Radny Krzysztof Seweryn – Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich poinformował, iż w
dniu jutrzejszym wznowione zostanie posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia. Otwartym pytaniem pozostaje
kwestia, jaki wpływ ma Rada Miasta na działalność Spółki.

Strona 7/10

Prezydent Miasta Piekary Śląskie przypomniał, iż przy podejmowaniu decyzji o powołaniu Spółki
dyskutowano i udzielano wyjaśnień jakie właściciel spółki, czyli gmina Piekary Śląskie ma
uprawnienia, jakie uprawnienia ma organ wykonawczy, a jakie organ stanowi ący. Przepisy prawa są
jednoznaczne w zakresie odpowiedzialno ści i podziału kompetencji.

Radni nie wnieśli dalszych uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (8 g łosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”).

Ad. 3.
Sprawy bieżące.
Pan Stanisław Korfanty – Prezydent Miasta Piekary Śląskie odniósł się do sprawy lokalizacji sądu w
Piekarach Śląskich. Przypomniał, iż w tej sprawie podjęte zostały deklaracje, w tym również w formie
Uchwały Rady Miasta, czego wymagały władze sądownicze w Polsce i na szczeblu okręgu. Była
również kwestia zadeklarowania si ę co do adaptacji obiektu i jego zmodernizow ania dla potrzeb
Zamiejscowego Wydziału Karnego. W konsekwencji uzgodnień i podjętej uchwały Rady Miasta
zlecono to zadanie zarządcy mienia gminnego, czyli Zakładowi Gospodarki Mieszkaniow ej. Pewne
czynności polegające na opracowaniu koncepcji wariantowej modern izacji obiektu zostały wykonane.
Rozważano trzy warianty. Wariant I – modernizacja obecnie istniej ącej kubatury. Wariant II –
podniesienie dachu i zaadoptowanie poddasza, ocieplenie budynku i wykonanie wielu innych
wewnętrznych robót modernizujących obiekt. Wariant III – dobudowa nowego pawilonu do
istniejącego obiektu. Każdy z powyższych wariantów obejmuje inne koszty. Najtańsza jest realizacja
wariantu I, natomiast najdroższa wariantu III. Odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektora
Administracyjnego Sądu Okręgowego i Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Podczas
spotkania przedstawiono koncepcje i skłaniano się do realizacji wariantu II, którego koszt wynosiłby
ok. 1.800.000 zł. Drugim ustaleniem było powołanie dwustronnej Komisji, która przeprowadzi
wszystkie procedury związane z wyborem wykonawcy i oceną projektu technicznego. Zespół ten na
bieżąco weryfikowałby działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dzia łającego na zlecenie
Urzędu Miasta. W budżecie miasta zapisano kwotę 2.000.0000 zł na ten cel. Po pewnym czasie po
oddelegowaniu umocowanego do pracy w zespole konsultacyjnym Kierownika Wydzia łu Finansowego
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach okaza ło się, że po analizie wszystkich wytycznych dot.
obiektów administracji sądowej zarekomendowano dobudow ę pawilonu. Jest to pewien problem,
ponieważ dobudowa nowego pawilonu nie jest już kosztem 1.800.000 zł, tylko obejmuje większe
środki. Wydaje się, że musiano by dokonać analizy możliwości ze względu na możliwości budżetu
miasta, np. w aspekcie potrzeb Szpitala Miejskiego. Miasto brało udział w konkursie Regionalnego
Programu Operacyjnego do którego złożone zostały dwa wnioski. Jeden z nich dotyczył sieci
informatycznej w Szpitalu Miejskim, natomiast drugi dotyczy ł budowy nowego pawilonu Szpitala
Miejskiego. W ubiegłym tygodniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Niespełna osiem milionów
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złotych otrzymała piekarska urazówka na kontynuowanie modernizacji. Pomimo dobrej oceny
wniosków pod względem formalnym i merytorycznym wnioski miasta zostały ujęte na liście
rezerwowej pod pozycją 45. Stąd powstaje kolejny perspektywiczny problem bilansowania tego typu
potrzeb w konfrontacji z możliwościami budżetu miasta. W związku z powyższym problem
przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Bud żetowo – Gospodarczej, aby mieć ogląd na skalę
problemów, które powstały. W pierwszym temacie można podjąć pewną dyskusję z sądem i próbować
dostosować skalę modernizacji tylko i wyłącznie do niezbędnego minimum, dlatego, że powstaje inne
zadanie związane z działalnością Szpitala Miejskiego.

Radny Marian Muszalik zapytał o dalszą procedurę postępowania wobec zasygnalizowanego
problemu.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż członkowie Komisji na kolejnym posiedzeniu
Komisji winni zaznajomi ć się z materiałem opracowanym przez projektanta. Poinformował, iż w
międzyczasie spróbuje przedstawić stanowisko Sądowi Okręgowemu, że miasto posiada określone
środki finansowe i w tegorocznym bud żecie zaplanowano 2.000.000 zł na tą inwestycję i nie liczono
się z wydatkiem budowy nowego obiektu.

Radny Marian Muszalik nadmienił, iż temat mógłby zostać przedstawiony na planowanym posiedzeniu
Komisji w dniu 17 maja 2010 r. W dalszej kolejności przedstawił korespondencję, która wypłynęła do
Komisji:
-

pismo nr SU-0114/21/2010 Wójta Gminy Tworóg z dnia 9 marca 2010 r. dot. sfinansowania
kosztów wykonania tablic na pomniku poświęconym pamięci Ślązaków – ofiar wojen,
wywózek, internowań i prześladowań (załącznik nr 18 do Protokołu).

-

pismo nr BPRp.07172-1/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2010 r.
przekazujące powyższe pismo Przewodniczącemu Rady Miasta (załącznik nr 19 do
Protokołu).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż czarna bryła na postumencie w Parku przy ul.
Ziętka okazała się własnością gminy Tworóg. W ubiegłej kadencji również temat był podnoszony przez
Wójta Gminy Tworóg, który domagał się zwrotu bryły. W międzyczasie gmina Tworóg zmieniła
koncepcję w kwestii upamiętnienia ofiar wojny i postanowiono wykonać nowy pomnik. Gmina Tworóg
prosi, aby gmina Piekary Śląskie wsparła ten pomysł. Ewentualną umowę skonstruowano by w ten
sposób, że miasto zapłaciłoby kwotę 3.000 zł w formie dotacji dla gminy Tworóg, która zrzeknie si ę
wszelkich praw w stosunku do elementu, który jest ich własnością i który bardzo łatwo by obroniono w
sądzie.

Radny Marian Muszalik zapytał, czy stosowany projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady
najbliższej sesji Rady Miasta.
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Prezydent Miasta Piekary Śląskie stwierdził, że jeżeli będzie pozytywna opinia większości radnych i
Komisji Budżetowo – Gospodarczej to stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany.

Radny Marian Muszalik poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnie zaopiniowanie prośby Wójta
Gminy Tworóg odnośnie przeznaczenia kwoty 3.000 zł na wykonanie tablic odlanych z br ązu na
pomniku poświęconym pamięci Ślązaków – ofiar wojen, wywózek, internowań i prześladowań.
Poprzez powyższe działania Komisja zwraca się o zakończenie sporu dot. ewentualnych roszczeń
Gminy Tworóg z tytułu prawa do postumentu zabudowanego w Parku przy ul. Gen. Ziętka w
Piekarach Śląskich.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek (10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”).

Radni nie wnieśli innych spraw na posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

Protokół sporządził:
Marek Markefka
Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Marian Muszalik
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