PROTOKÓŁ NR XVIII/04
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 11 marca 2004 roku.
Sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich odbyła się w Ośrodku Kultury "Andaluzja"
w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45 o godz. 13.00
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 23 radnych.
Ponadto w sesji rady Miasta uczestniczyli:
-Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wraz z kierownictwem Urzędu Miasta
-Skarbnik Miasta pan Henryk Mrozek
-Sekretarz Miasta pani Renata Łuczak
-Ksiądz Dziekan Romuald Machulec
-Kom. Miejskiej Policji Włodzimierz Jagusiak
-Przewodniczący ugrupowań politycznych z terenu miasta
-zaproszeni goście oraz osoby biorące udział w opracowaniu "Strategii rozwoju miasta
Piekary Śląskie do roku 2015"

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miasta
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres
międzysesyjny.
4. Omówienie "Strategii rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015" i przyjęcie
uchwały
w tej sprawie.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta Piekary Śląskie za 2003 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich
za rok 2003.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał - rozpatrzenie autoprawek zgłoszonych do
projektów
uchwał.
8. 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, Skarbnika Miasta pana Henryka Mrozka, Sekretarza Miasta panią Renatę
Łuczak, Księdza Dziekana Romualda Machulca, Komendanta Miejskiego Policji pana
Włodzimierza Jagusiaka, przewodniczących ugrupowań politycznych z terenu miasta.
W szczególności powitany został pan dr Krzysztof Wrona oraz osoby, które brały
udział w opracowaniu "Strategii rozwoju miasta Piekary Śląskie".

Przewodniczący Rady Miasta radny Grzegorz Gowarzewski na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad sesji.
Następnie wniósł o rozszerzenie porządku obrad sesji o dodatkowy punkt tj.
"Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich za rok 2003", które to sprawozdanie otrzymali radni przed sesją jak również
szczegółowo omawiane było na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Ochrony Środowiska RM. Zaproponował wprowadzenie tego punktu przed
rozpatrzeniem projektów uchwał. Ponadto wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach
Śląskich, który to projekt nie został wpisany radnym w zawiadomieniu o sesji ale
omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Do porządku obrad uwagi wnieśli:
1.Radny Andrzej Korfanty zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu
uchwały w sprawie "Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2004" ponieważ Komisja Zdrowia
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Dyrekcją Szpitala Miejskiego i
ZOZ pracuje nad programem edukacyjno- profilaktycznym pt. "Płodowy zespół
alkoholowy- znaczenie wczesnej diagnozy", który to program jest już prawie gotowy.
2.Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty sprzeciwił się wnioskowi radnego
Andrzeja Korfantego. Zdaniem Prezydenta Miasta program powinien zostać przyjęty,
gdyż zgodnie z dotychczas przyjętą procedurą programy te były przyjmowane w roku
poprzedzającym ich obowiązywaniem. Ponadto stwierdził zgodnie z logiką dominujący
powinien być "Program" zaś inicjatywa Komisji Zdrowia zrodziła się z chęci
przesunięcia pewnych kwot w budżecie czy dofinansowania służby zdrowia a następnie
dopiero zaczęto przygotowanie programu. Zwrócił się do Rady o rozpatrzenie
projektu uchwały podczas obrad sesji zaś wszelkie wątpliwości z pewnością zostaną
wyjaśnione w wyniku dyskusji na d wyżej wymienionym projektem i Rada Miasta
podejmie stosowne rozstrzygnięcia.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie wniosek radnego Andrzeja Korfantego w sprawie zdjęcia z porządku
obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2004.
Wniosek został przez Radę przyjęty 13 głosami "za " 7 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
W związku z przyjęciem wniosku Przewodniczący RM stwierdził, że projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad sesji.
Ad.2
Kolejnym punktem obrad sesji było przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady
Miasta odbytej w miesiącu styczniu 2004 r.
Protokół sporządzony został przez Biuro Rady Miasta i wyłożony był do wglądu
radnych.
Do treści protokołu radni nie wnieśli uwag. Protokół został przez Radę przyjęty
jednogłośnie /23 głosy "za" 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
Ad.3
Kolejnym punktem obrad sesji była informacja Prezydenta Miasta z działalności

Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W uzupełnieniu do przedstawionej informacji Prezydent Miasta odniósł się do kilku
spraw, które realizował w między czasie:
-Wśród wniosków dotyczących założeń do projektu budżetu miasta na 2004 r. a
składanych
w roku 2000 pojawił się temat dofinansowania zakupu wysięgnika dla Państwowej
Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. W tym czasie PSP spodziewała się
dofinansowania w wysokości 50% w zakupie pojazdu. W wyniku starań Prezydenta
Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta pana Zbigniewa Meresa wynegocjowano
korzystniejsze warunki zakupu. Dofinansowanie na dzień dzisiejszy wyniesie około
30% tj. 231.00-zł . Prezydent Miasta przygotował stosowną auutopoprawkę dotyczącą
zabezpieczenia tej kwoty w budżecie miasta na rok bieżący.
Przypomniał również, PSP w Piekarach Śląskich przyznano środki na realizację II
etapu rozbudowy i modernizację obiektu PSP tak, że realizacja II etapu finansowana
będzie wyłącznie ze środków budżetu państwa. Według planów PSP w Piekarach
Śląskich w roku bieżącym kwota ta będzie oscylowała w granicach 400.000-zł , która
może być zwiększona w zależności od wykorzystania środków na ten cel w budżecie
Państwowej Straży Pożarnej.
Zdaniem Prezydenta Miasta uzyskane efekty dają powody do satysfakcji i mają
ewidentny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.
•

Zakwalifikowany został projekt budowy połączenia drogowego ulicy Papieża Jana
Pawła II z Obwodową Zachodnią. W tym miejscu Prezydent Miasta podziękował
szczególnie panu Tobiszowskiemu – Naczelnikowi Rozwoju i Promocji Miasta,
panu Klaudiuszowi Kozielskiemu - Naczelnikowi Wydziału Przedsięwzięć
Publicznych oraz wielu życzliwym osobom w naszym mieście, które pomogły w
bardzo szybkim tempie dopracować wniosek tak, aby mógł on być pozytywnie
zaopiniowany przez Komitet Sterujący . 5 lutego 2004r Komitet Sterujący podjął
taką decyzję i projekt z naszego miasta został zakwalifikowany wśród
kilkudziesięciu innych projektów z Województwa Śląskiego.
• Kolejna sprawa to "Program kompleksowej modernizacji i uporządkowania
kompleksowego gospodarki wodno-ściekowej". Informacje na ten temat Prezydent
Miasta
stara się radnym sukcesywnie przekazywać. W roku bieżącym odbyło się wiele
spotkań
w tym temacie, w których to spotkaniach udział brał Prezydent Miasta, Zastępca
Prezydenta Miasta pan Zbigniew Meres, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
pan
Zenon Przywara, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Prezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pan Jerzy Swatoń, Prezesi
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska panowie Zenon Rodzaj i Franciszek Procek. W
pierwszej
fazie opiniowania projekt piekarski nie został zaopiniowany przez Ministra
Środowiska
jednakże w chwili obecnej miasto posiada już decyzję, że Minister Środowiska
zakwalifikował piekarski projekt i zarekomendował go do zadań podlegających
dalszemu
opiniowaniu przez Komisje Unii Europejskiej.

•

W dniu 9.03.04r Prezydent Miasta uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przebiegu
autostrady A-1 , którego organizatorem był Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Spotkanie odbyło się w Gliwicach a dotyczyło koncentracji wysiłków i
przyspieszenia
prac na odcinku pomiędzy granicą z Czechami – czyli na południowym odcinku tej
autostrady- a Łodzią. W spotkaniu wzięło udział kierownictwo Państwowej
Dyrekcji Dróg
i Autostrad, Dyrektorzy inwestora realizującego zadanie –Biura Przygotowań
Inwestycji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w osobach pana
Stefana
Sarny i pana Krzysztofa Raj – dyrektora oddziału katowickiego. Stanowisko
przedstawione przez Prezydenta Miasta było tożsame ze stanowiskiem
zaproponowanym
Radzie Miasta i zatwierdzone uchwałą RM w styczniu br. Wszyscy zdecydowanie
oczekują przyspieszenia tempa prac doprowadzających do realizacji zadania,
jedynie
gmina Ożarowice prezentuje odrębne stanowisko w tej sprawie sugerując inny
przebieg
trasy jak również Komitet Obywatelski reprezentujący mieszkańców Stolarzowic .
Poza
tymi przypadkami stanowisko pozostałych uczestników było jednoznaczne.
Przyjęta
przez Sejm RP w ubiegłym roku
ustawa ułatwiająca przyspieszenie procedury
umożliwia realizowanie tego projektu rządowego. De facto gminy tylko
potwierdziły i
zażądały konsekwentnej i szybkiej realizacji projektu rządowego tak, aby do roku
2006
były wydane wszystkie akty prawne łącznie z pozwoleniami na budowę,
umożliwiające
rozpoczęcie procesu budowy autostrady.
Procedury te są dobrze zaawansowane na odcinku południowym pomiędzy
granicą z
Czechami a Gliwicami natomiast największy problem występuje w chwili obecnej
na
odcinku pomiędzy węzłem Sośnica a węzłem Wieszowa.
• Prowadzona są intensywne prace nad opracowaniem nowego "Planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta", pojawiły się pewne komplikacje związane z uzgodnieniem
terenów pewnych obszarów miasta dotyczących terenów zdegradowanych po
działalności
przemysłowej i objętych eksploatacją górniczą. W najbliższym czasie odbędzie się
posiedzenie Komisji Urbanistycznej, po którym Prezydent Miasta przedstawi
Radzie
propozycję dalszych działań, być może łącznie z propozycją zmiany treści uchwały
Rady
Miasta w sprawie przystąpienia do opracowania nowego planu.
• Ponadto poinformował, że nie został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora Szpitala
Miejskiego, spośród 5 kandydatów żaden nie przedstawił poważnej koncepcji
prowadzenia Szpitala w sposób rokujący poprawę złej sytuacji finansowej i nie

•
•

•
•

przedstawił żadnych realistycznych perspektyw dla Szpitala.
3 lutego br. Prezydent Miasta brał udział w posiedzeniu Konwentu Prezydentów
Miast na prawach powiatu,
30 stycznia br. w Tychach odbyła się bardzo istotna konferencja zorganizowana
przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych / nasze miasto nie jest członkiem
Stowarzyszenia tym niemniej zawsze otrzymuje zaproszenie jako gmina typowo
górnicza/. Tematem konferencji była restrukturyzacja zadłużenia Kompanii
Węglowej m.in. wobec miasta Piekary Śląskie. W chwili obecnej Kompania
Węglowa próbuje podejmować negocjacje z samorządami starając się
wynegocjować korzystne warunki dla Kompanii Węglowej proponując rozłożenie
na raty spłaty należności głównej w ciągu trzech najbliższych lat natomiast w
zamian za taką ofertę domaga się umorzenia odsetek. Są to w sumie kwoty
szacowane na kilkanaście milionów złotych . Prezydent Miasta w przyszłym
tygodniu obędzie spotkanie w Kompanii Węglowej o efektach zaś będzie się starał
informować na bieżąco Radę Miasta.
W ubiegłym tygodniu mieszkaniec miasta / pochodzący i mieszkający w dzielnicy
Szarlej/ pan Jan Bartocha obchodził 100 rocznicę urodzin,
Wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – 50 lat pożycia w związku
małżeńskim.

Na zakończenie podziękował osobom biorącym udział w pracach nad "Strategią
Rozwoju Miasta Piekary Śląskie do roku 2015"
1. Pan Jerzy Kulanek Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
RM
2. Pan Tadeusz Kupiec – Wiceprzewodniczący RM
3. Pan Andrzej Skiba Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Ochrony Środowiska RM,
4. Pan Tomasz Cisek – radny RM
5. Pan Henryk Myrcik - Dyrektor SP ZOZ
6. Pan Jerzy Lange - Dyrektor MOSiR
7. Pani Krystyna Wyciślok – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach
Śląskich
8. Pan Romuald Gizdoń – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
9. Pani Beata Zdebel – przedsiębiorca z terenu miasta
10. Pan Józef Cięciel – Pełnomocnik Zarządu , Z-ca Dyrektora ds. pracowniczych ZG
"Piekary",
11. Pan Stefan Orłowski – Prezes Spółki ENMAG-EG w Piekarach Śląskich,
12. Pan Paweł Krawczyk – Przedsiębiorca, przedstawiciel Cechu rzemiosł Różnych
w Piekarach Śląskich
13. Pan Leszek Kostur – Prezes Firmy EKOL
14. Pan Jerzy Krauza – radny RM
15. Pan Henryk Hozumbek – przedsiębiorca, właściciel hurtowni MIX
16. Pani Bernadeta Nowak – Dyrektor Gimnazjum Nr 4
17. Pan Feliks Pastuszka – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śl.
18. Ksiądz Andrzej Pyrsz – Dyrektor Domu Pielgrzyma w Piekarach Śl.
19. Pan Waldemar Kobylczak – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Samodzielnego PublicznegoWojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w
Piekarach Śląskich
20. Pan Dariusz Iskanin – radny RM w Piekarach Śląskich
21. Ksiądz Dziekan Rajmund Machulec

22. Pan Dariusz Gacek – pracownik Sekcji Turystycznej MOSiR w Piekarach Śląskich
23. Pan Krzysztof Seweryn – Radny RM
24. Pani Gabriela Kossakowska – radna RM
25. Pan Piotr Harwig – radny
26. Pan Wilhelm Szołtysik – radny
27. Pan Henryk Pryk – radny
28. Pan Jacek Żołubak – Prezes Sp. Mieszkaniowej "Diament"
29. Pan Grzegorz Baron – przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej
30. Pan Zbigniew Meres – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Piekary Śląskie,
który
w imieniu Prezydenta Miasta koordynował prace Komitetu Sterującego
31. Pan Jacek Zając - Z-ca Prezydenta Miasta
32. Pani Renata Łuczak – Sekretarz Urzędu Miasta
33. Pan Artur Krawczyk – były Skarbnik Miasta
34. Pan Jerzy Frenkiel – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
35. Pan Zenon Przywara – Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa
37. Pan Klaudiusz Kozielski – Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Publicznych
38. Pani Elżbieta Kozak – Kierownik Biura Promocji i Informacji
39. Pani Barbara Ebisz - koordynująca pracę Wydziału Architektury
40. Pan Aleksander Kempski, który zabezpieczał prace od strony technicznej i
organizacyjnej
Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace nad "Strategią"
i przekazał podziękowania pisemne.
Ponadto zwrócił uwagę, że wypracowanie w formie warsztatów "Strategii rozwoju
miasta Piekary Śląskie do roku 2015" w sposób kolegialny przez różne osoby i
instytucje w tym także przez duże grono radnych uważa za przykład konstruktywnej
współpracy dla dobra naszego miasta i służy wspólnemu interesowi nas wszystkich.
Zdaniem Prezydenta Miasta "takiej współpracy życzmy sobie na przyszłość i
współpracujmy aby nie zmarnować szybko uciekającego czasu bieżącej kadencji. Mam
nadzieję, że ta wspólna współpraca powinna być jak najbardziej owocna zwłaszcza, że
czekają nas duże wezwania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej . Mamy
również nadzieję, że ta "Strategia miasta" która zostanie uchwalona dzisiaj przez Radę
Miasta pomoże nam w pewnych planowych, konstruktywnych działaniach i z Unią
Europejską jako miasto Piekary Śląskie będziemy sobie w stanie skutecznie poradzić."
Do przedstawionej informacji uwagi wnieśli:
1. Radny Tadeusz Kupiec zwrócił uwagę, że w wypowiedzi Prezydenta Miasta
zabrakło podziękowania dla Pana Marszałka Mariana Jarosza, któremu zdaniem
radnego należą się szczególne podziękowania. Pan Marszałek wraz z Komitetem
Sterującym przy Marszałku
i Wojewodzie pomógł miastu przy realizacji wniosku dotyczącego budowy drogi .
Odnośnie "Programu kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej "
wyjaśnił, że jest to najistotniejsza sprawa o którą walczono w poprzedniej
kadencji, a
która to sprawa została zawarta w "Strategii". Wniosek ten radny pilotował od
samego
początku czyli od momentu jego zgłoszenia. W imieniu samorządowców jak i Pana
Prezydenta Miasta zaprosił oficjalnie Pana Ministra Czesława Śleziaka na

przełomie
miesiąca marca i kwietnia br. i otrzymał oficjalne zapewnienie, że Minister
przyjedzie do
Piekar Śląskich.
Przy realizacji projektu MPWiK do 15 lipca 2004r czeka ogromna praca aby
otrzymać
aplikacje Unii Europejskiej. Radny zadeklarował ze swej strony dalszą pomoc w
Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki jak w Narodowym
Funduszu, gdzie
dalsze nasze działania muszą być prowadzone.
Podziękował wszystkim radny poprzedniej i obecnej kadencji, że podejmując
uchwały
rozumieją problem gospodarki wodno – ściekowej i są mu przychylni.
2. Radny Krzysztof Seweryn zwrócił uwagę, że w trakcie ferii zimowych nie doszło
do
umożliwienia korzystania uczniom z sal gimnastycznych na terenie ich szkoły,
ponadto
nie zmniejszono pomimo wniosku radnego cen biletów wstępu na basen dla dzieci
w
okresie ferii zimowych.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, dlaczego wzorem planu modernizacji
placówek
oświatowych nie przygotowano również planu modernizacji obiektów sportowych.
Wyraził nadzieję, że Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zostanie z
taką
informacją zapoznana gdyż aktualnie pracuje nad tym problemem i dobrze byłoby
aby te prace były prowadzone wspólnie.
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Prezydent Miasta.
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Tadeusza Kupca wyjaśnił, że ma pełną
świadomość tego, że realizacja pewnych kluczowych spraw wymaga wsparcia i
życzliwości wielu osób. Potwierdził życzliwość dla miasta ze strony Pana Marszałka
Mariana Jarosza jednakże nie tylko Marszałek jest życzliwy miastu ponieważ cały
Zarząd Województwa Śląskiego wyrażał zaangażowanie i poparcie. Jednakże oprócz
Zarządu Województwa Śląskiego projekty opiniował Komitet Sterujący, w pracach
którego uczestniczyło jeszcze wiele innych osób.
Prezydent Miasta złożył podziękowania ogólne wszystkim mieszkańcom i radnym,
którzy wykorzystali wszystkie swoje kontakty i możliwości angażując się w tę sprawę i
załatwiając ją pozytywnie. Zdaniem Prezydenta Miasta jest to wspólnym obowiązkiem
wszystkich
i wspólnie jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, że kolejna trudna faza etapu dot.
projektu budowy połączenia ul. Papieża Jana Pała II z Obwodową Zachodnią została
załatwiona pozytywnie. Ze swej strony dołączył się do podziękowań.
W ramach projektu "Partner" jest jeszcze przygotowywanych wiele innych tematów ,
które jednak wymagają procedury dokumentacyjnej i uzupełnienia i Prezydent Miasta
zwrócił się do wszystkich osób, które mają rożnego rodzaju możliwości o
wspomaganie tych poczynań.
Wyraził nadzieję, że pozytywna rekomendacja Ministra Ochrony Środowiska Pana

Czesława Śleziaka pomoże w dalszych pracach kolejnego etapu realizacji "Programu
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej".
Ze swej strony stwierdził, że będzie wszystkim bardzo miło gościć Pana Ministra
Śleziaka
w naszym mieście tym bardziej, że jest do omówienia wiele innych tematów
związanych ze środowiskiem naturalnym miasta i poprawą jego stanu.. Jest to jednak
kolejny etap i dopiero zatwierdzenie projektu przez Komisję Europejską będzie
skutkowało przygotowaniem pewnej procedury przetargowej. Wykonanie
dokumentacji tego projektu jest bowiem bardzo obszerne. W przypadku gdy uda się
realizacja tego Programu i będzie możliwość skorzystania z funduszy pomocowych z
pewnością będą wszyscy usatysfakcjonowani. Okres realizacji Programu został
skrócony do roku 2008 i jest to tym bardziej mobilizujące dla samorządu ponieważ w
pierwszej wersji założono termin do roku 2010.
Odnośnie wypowiedzi radnego Krzysztofa Seweryna wyjaśnił, że podczas
ubiegłorocznych wakacji ustalono preferencyjne ceny biletów na basen odkryty dla
dzieci z rodzin ubogich.
Odnośnie bazy sportowej wyjaśnił, że podobnie jak zostały przedstawione potrzeby
placówek oświatowych tak samo przygotowywana jest pewna koncepcja dotycząca
modernizacji szeroko rozumianej bazy sportowej obejmującej wszystkie obiekty
sportowe jak i boiska znajdujące się przy szkołach, których stan jest fatalny.
Zagadnienie to należy opracować w formie wieloletniego programu, uzyskać stosowne
dofinansowanie do jego realizacji ze środków poza budżetowych a następnie
systematycznie go realizować.
Radni otrzymają taki program, kiedy dokument ten zostanie przygotowany w wersji
umożliwiającej przedstawienie go radnym.
Odnośnie braku możliwości korzystania przez dzieci z sal gimnastycznych podczas
ferii zimowych wyjaśnił, że były organizowane w szkołach półkolonie zaś w salach
gimnastycznych prowadzone były zajęcia. Radny Krzysztof Seweryn na 10 dni przed
rozpoczęciem ferii zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeznaczenie
dodatkowych środków na prowadzenie zajęć sportowych w salach gimnastycznych
przy szkołach. Na załatwienie tej sprawy był zbyt krótki okres czasu na właściwe
przygotowanie się ponieważ załatwienie opieki nauczyciela w szkole, gdzie nie są
organizowane półkolonie jest załatwieniem połowicznym. W przyszłości należy się
dobrze zastanowić nad masowym i kompleksowym sposobem organizacji ferii dla
dzieci i młodzieży nie tylko w dziedzinie zajęć sportowych.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM stwierdził, że
przedstawiona przez Prezydenta Miasta informacja została przyjęta przez Radę do
zatwierdzającej wiadomości.
Ad.5
Zasadniczym tematem obrad sesji było omówienie "Strategii rozwoju miasta Piekary
Śląskie do roku 2015" oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie.
Na wstępie Przewodniczący RM poinformował, że w dniu 24.II.2004r odbyło się
spotkanie radnych z autorami opracowania gdzie "Strategia" została szczegółowo
omówiona a ponadto dokument ten dyskutowany był na posiedzeniach Komisji RM
przed sesją.
W dniu dzisiejszym radni otrzymali również poprawki do "Strategii", które naniesione

zostały po spotkaniu w dnia 24.II.2004r w związku z zgłoszonymi wnioskami do
"Strategii" /wymiana stron: str. 2 – 3, str. 4-5, str. 6-7 , str. 34-35/.
W dyskusji nad "Strategią rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015" głos zabrał
radny Grzegorz Gowarzewski zgłaszając wniosek o wykreślenie na stronie 37
W zapisie
"kierunek działań 4.2.2.
Wzbogacanie ofert kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej miasta – pozostawić treść
zapisu natomiast skreślić dalszą część zapisu od słów:
"Projekty priorytetowe:
2. Stworzenie Centrum Kultury koordynującego i skupiającego działalność placówek
kulturalnych miasta."
z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy sprawa została "skonsumowana" powstał bowiem
nowy Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Zdaniem radnego Grzegorza
Gowarzewskiego nie jest wskazane przyjęcie Strategii z takim zapisem mając już przed
priorytetowe załatwienie sprawy.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdzając, ze jego
zdaniem byłoby to przedwczesne rozstrzygnięcie dotyczące utworzenia Centrum
Kultury.
Strategia jest dokumentem wytyczającym kierunek działania, dokument ten powinien
się zmieniać w sposób dynamiczny, być modyfikowany w zależności od uwarunkowań
zewnętrznych oraz potrzeb wewnętrznych miasta. Ponieważ w programie sesji jest
uchwala Rady Miasta w tej sprawie Prezydent Miasta zaproponował, aby nie
wykreślać tego zapisu poprzez odrzucenie takiego wniosku.
Optował za tym, aby Strategia była w wersji wypracowanej kolektywnie nie tylko
przez Radę Miasta ale również przez innych mieszkańców miasta, którzy również mają
prawo wypowiadania się w tak kluczowych dla rozwoju Piekar Śląskich sprawach.
Nie zgodził się z opinią Przewodniczącego RM, że powołanie w ramach Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Referatu Kultury i Sportu załatwia sprawę. Swoją
wypowiedź zobowiązał się umotywować w trakcie dyskusji nad uchwałą o utworzeniu
Centrum Kultury, którego utworzenie wynika z całkiem innych przesłanek i jest w
sposób merytoryczny zupełnie inaczej uzasadnione.
Wydział Kultury ma za zadanie kreowanie polityki kulturalnej w mieście natomiast
istota powołania Centrum Kultury ma przede wszystkim poprawić zarządzanie od
strony ekonomicznej, organizacyjnej jednostkami kultury w naszym mieście co w
sposób wymierny daje efekty finansowe, właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi i
finansowymi, dlatego powołanie takiej instytucji jest z potrzebne. Wykreślenie tego
tematu ze Strategii niezależnie od woli Rady jaką wyrazi przy omawianiu uchwały o
powołaniu Centrum Kultury jest przedwczesne gdyż Strategia dotyczy horyzontu
czasowego do roku 2015 zaś koncepcja dotycząca powołania Centrum Kultury w
ciągu dłuższego okresu czasu jest w stanie się obronić.
Na zakończenie zwrócił się do radnych o nie przyjmowanie wniosku.
Radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił uwagę, że wnioskował o wykreślenie jako
projektu priorytetowego stworzenie Centrum Kultury zaś pozostała treść zapisu
pozostaje bez zmian.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie wniosek o wykreślenie na stronie 37 w zapisie
"kierunek działań 4.2.2.

Wzbogacanie ofert kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej miasta – pozostawić treść
zapisu natomiast skreślić dalszą część zapisu od słów:

"Projekty priorytetowe:
4. Stworzenie Centrum Kultury koordynującego i skupiającego działalność placówek
kulturalnych miasta."
Wniosek został przez Radę przyjęty 13 głosami "za", 9 głosami przeciwnymi oraz 1
glosie wstrzymującym.
Następnie Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia "Strategii rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015" wraz z przyjętym
przez Radę wnioskiem.
Uchwala została przez Radę przyjęta 23 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XVIII/157/04 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta
Piekary Śląskie do roku 2015" stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
Kolejnym punktem obrad sesji było "Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie za rok 2003".
Sprawozdanie otrzymali radni przed sesją jak również omawiane było na posiedzeniach
Komisji RM przed sesją.
Przed przystąpieniem do omawiania tego punktu obrad sesji radni zwrócili uwagę, że
nie odbyło się imienne głosowanie nad sprawą zdjęcia z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2004.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że nikt z radnych nie
zgłosił takiego wniosku co jest wymagane zgodnie z nowym Statutem Miasta.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty nie zgodził się z tą wypowiedzią, gdyż zapis
mówi o imiennym głosowaniu projektów uchwał w związku z czym nie trzeba składać
odrębnych wniosków w tej sprawie i Rada Miasta powinna głosować wszystkie
rozstrzygnięcia w sposób imienny.
Przewodniczący RM stwierdził, że zapis Statutu mówi, że każdy z radnych może w
każdej chwili zgłosić wniosek o tym, że dane głosowanie ma się odbyć imiennie
natomiast takiego wniosku nikt nie zgłosił. Ponadto zapis Statutu mówi, że
głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki za wyjątkiem uchwał,
które głosowane są w sposób imienny.
Ponadto w § 20 określone są formy głosowania.
Prezydent Miasta wyjaśnił, że trakcie prac nad Statutem na skutek zgłoszonych przez
niego wniosków wypracowano pewien konsensus, że obecny zapis jest formą godzącą
wszystkie zainteresowane strony czyli poza uchwałami Rady Miasta, które głosowane
są imiennie Rada może głosować jawnie przez podniesienie ręki albo również imiennie

na wniosek radnego np. Dany radny może zgłosić wniosek, aby również porządek
obrad był głosowany imiennie.
W związku z wątpliwościami radnych co do sposobu głosowania Rada zwróciła się o
wyjaśnienie problemu przez Radcę Prawnego.
Radny Krzysztof Seweryn zgłosił formalny wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach
sesji celem wyjaśnienia wątpliwości co do sposobu głosowania.
Radny Andrzej Korfanty zgłosił formalny wniosek o przerwę w obradach przed
przystąpieniem do omawiania projektów uchwał natomiast w chwili obecnej przystąpić
do omawiania kolejnego punktu porządku obrad sesji.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie najdalej idący wniosek radnego
Krzysztofa Seweryna.
Wniosek został przez Radę oddalony – 8 radnych głosowało "za", 10 radnych było
przeciwnych., 5 radnych wstrzymało się od głosu.
W związku z oddaleniem wniosku Rada przystąpiła do omawiania kolejnego punktu
obrad sesji.
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta Piekary Śląskie omówiła pani Jadwiga Musialik Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:
1. Radny Tadeusz Kupiec zwrócił uwagę, że miesiąc wcześniej na posiedzeniu
Komisji
zgłosił wniosek o wywieszeniu numeru telefonu zaufania w zakresem udzielanych
porad
w instytucjach podległych Urzędowi Miasta. Dotychczas w gmachu Urzędu Miasta
nie
pojawiła się taka informacja. W związku z powyższym radny ponowił wniosek,
aby w
trybie natychmiastowym wywiesić informację o numerach telefonu zaufania i
zakresie
udzielanych porad jak również ogłaszania cyklicznych informacji w Radiu Piekary.
Pani Jadwiga Musialik wyjaśniła, że w Radiu Piekary był program poświęcony
działalności telefonów zaufania. Jeden telefon znajduje się w Klubie Abstynenta dla
osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz drugi telefon dla ofiar przemocy
znajdujący się w Świetlicy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
W Klubie Abstynenta przygotowane są stosowne materiały i każdy kto pyta otrzymuje
ulotkę z numerem telefonu. Podobnie rzecz ma się z telefonem zaufania znajdującym
się w Świetlicy TKOPD. Numery telefonów jak i ulotki można również uzyskać u Pani
Jadwigi Musialik.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z następującymi zapytaniami:

•

•

czy prowadzenie zajęć sportowych wymaga przeszkolenia osoby prowadzącej w
zakresie
rzeczowym czy też jest wymóg, że musi przejść jeszcze dodatkowe przeszkolenie z
zakresu terapii antyalkoholowej,
czy ze środków przeciw alkoholowych można sfinansować zakup sprzętu
sportowego.

Odpowiedzi radnym udzielił Prezydent Miasta.
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Tadeusza Kupca wyjaśnił, że na terenie miasta
mogą się pojawić stosowne plakaty informujące o możliwości skorzystania z telefonów
zaufania .
Wniosek nie dotarł do Prezydenta Miasta jednakże z chwilą jego otrzymania Prezydent
Miasta wyda stosowne polecenia w tej sprawie.
Odnośnie zapytań radnego Krzysztofa Seweryna Prezydent Miasta wyjaśnił, że
przygotowana zostanie odpowiedź prawna w tej sprawie ponieważ budzi ona
wątpliwości interpretacyjne. Nie występują tutaj problemy formalne, gdyż programy
realizowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w większości dedykowane są
na zajęcia sportowe
z młodzieżą.
Szczegółowe wymagania określą procedury konkursowe, które będą przeprowadzane
w tym zakresie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM stwierdził, że
sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte do zatwierdzającej wiadomości.
Ad.7
Kolejnym punktem porządku obrad sesji było "Sprawozdanie z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2003."
Sprawozdanie otrzymali radni przed sesją jak również omawiane było na posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska RM.
Sprawozdanie omówiła Dyrektora MOPR pani Wirginia Jeleśniańska.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM zwrócił się o podanie wysokości średniego zasiłku na jednego
mieszkańca w roku 2003 .
Dyrektor MOPR wyjaśniła, że w tym okresie średni zasiłek /celowy-najbardziej
typowy zasiłek/ wynosił średnio około 134-zł. zas w roku 2002 około 150-160
złotych. Zmiana średniej wysokości zasiłku wynika ze zwiększenia się liczby osób
uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej zaś środki na ten cel nie ulegają
zwiększeniu.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM stwierdził, że
Rada przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Następnie Przewodniczący RM ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.
Wznowienie obrad po przerwie.

Przed przystąpieniem do omawiania kolejnych punktów porządku obrad sesji
Przewodniczący RM udzielił głosu panu Piotrowi Papaji, który w imieniu Piekarskiego
Porozumienia Klubów i Stowarzyszeń Sportowych podziękował wszystkim, którzy
brali udział w organizacji i przygotowaniu I Halowych Mistrzostwach Piłki Nożnej w
Piekarach Śląskich jak również ufundowali puchary. Mistrzostwa odbyły się w hali
GKS Olimpia w dniu 15 lutego 2004r.
Honorowe dyplomy otrzymali:
1. Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty
2. Przewodniczący RM Grzegorz Gowarzewski
3. Wiceprzewodnczący RM Tadeusz Kupiec
4. Wiceprzewodniczący RM Andrzej Korfanty
5. Z-ca Prezydenta Miasta pan Jacek Zając
6. Radny Dariusz Iskanin
7. Radny Henryk Pryk
8. Radny Wincenty Hajda
9. Radny Jerzy Krauza
10. Radny Krzysztof Seweryn

Ad.8
Kolejnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie projektów uchwał.
W tym punkcie Rada rozpatrywała 12 projektów uchwał.
Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał radny Krzysztof
Seweryn zgłosił wniosek o imienne głosowanie wszystkich projektów uchwał.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy przyjmowanie przez Radę sprawozdań
powinno odbywać się w formie głosowania uchwały czy tylko w formie normalnego
przyjęcia.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa
Seweryna o imienne głosowanie wszystkich projektów uchwał.
Wniosek został przez Radę przyjęty 23 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
0 głosów wstrzymujących.
Następnie Rada przystąpiła do rozpatrywania projektów uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Piekary Śląskie.
Projekt uchwały otrzymali radni przed sesją jak również omawiany był na
posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Głosowanie odbyło się jawnie w sposób imienny.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XVIII/158/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik do

protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie organizacji systemu kultury w Piekarach Śląskich
–
przekształcenia poprzez połączenie jednostek kultury w samorządową
instytucję
kultury pod nazwą Centrum Kultury w Piekarach Śląskich i nadania statutu.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty.
Przypomniał, że koncepcja utworzenia Centrum Kultury wpłynęła do Biura Rady
Miasta jesienią 2003 roku, w listopadzie RM podjęła zgodnie z wymogami ustawy
uchwalę przekazującą do informacji publicznej koncepcje przekształcenia poprzez
połączenie jednostek kultury w samorządową instytucję kultury pn. Centrum Kultury
w Piekarach Śląskich i nadanie mu statutu. Intencją podjęcia takiej uchwały było, aby
w wyniku konsultacji społecznych organ stanowiący czyli RM mogła się wypowiedzieć
rozszerzając swoją wiedzę o opinie społeczne.
Spotkanie w tej sprawie zorganizowane było przez Przewodniczącego RM w dniu
24.02.2004r w MBP.
W okresie od listopada do chwili obecnej nie było żadnych negatywnych opinii w tej
sprawie ze strony mieszkańców miasta.
Na posiedzeniach Komisji RM, w których Prezydent Miasta uczestniczył, nie padły
żadne merytoryczne argumenty przeciwników uchwały.
Intencją utworzenia Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu nie była chęć znalezienia
sposobu załatwienia spraw organizacyjnych systemu sieci placówek domów kultury w
Piekarach Śląskich, nie w tym celu dokonano zmian organizacyjnych Urzędu Miasta.
Zakres działania Wydziału omawiany był na posiedzeniach Komisji RM dlatego
Prezydent Miasta nie omawiał go po raz kolejny na sesji. Zdaniem Prezydenta Miasta
racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi budżetu miasta przemawia m.in.
jak najbardziej za tym, aby przeprowadzić pewną reformę sieci placówek kultury.
Następnie zgłosił dwie propozycje zmian do statutu stanowiącego załącznik do
projektu uchwały.
W § 3 statutu jest zapis, że "Oddziałem centrum, którym jest Radio Piekary
reprezentuje na zewnątrz Dyrektor MDK".
Prezydent Miasta zgłosił autopoprawkę "Oddział Centrum "Radio Piekary "
reprezentuje na zewnątrz Redaktor Naczelny "Radia Piekary".
Kolejna autopoprawka dotyczyła rozdz. II na str. 3 w § 8 – dopisany został pkt. 13
" Prowadzenie działalności wydawniczej".
Poprawka dotyczy możliwości wydawania gazety samorządowej przez komórkę
będącą
w strukturach jednostki organizacyjnej miasta czyli Centrum Kultury.
Na zakończenie swej wypowiedzi zwrócił się do Rady Miasta, aby mimo swoich
negatywnych opinii zdecydowała się na pewien ruch do przodu jeżeli chodzi o
usprawnienie organizacyjne obecnego systemu.
Z opinii mieszkańców wynika, że chcą większej ilości imprez natomiast mniej
biurokracji.
Przewodniczący Komisji RM przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały.

3. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radny Jerzy Kulanek
poinformował, że po długiej dyskusji Komisja większością głosów negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Większość pytań członków Komisji pozostawała
bez odpowiedzi ze strony Prezydenta Miasta lub padały odpowiedzi typu – to się
później załatwi czy wykona - i stąd taka właśnie opinia Komisji . Ponadto sytuację
skomplikował fakt zmian strukturalnych w Urzędzie Miasta i powołanie Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja uznała, ze w tej samej dziedzinie nie mogą
istnieć dwa centra władzy ponieważ nie będzie wiadomo kto komu podlega. Poza
tym nie zwiększą się przez to środki w budżecie a jedynie powstanie zamęt
organizacyjny i nie będzie wiadomo kto jest koordynatorem działań – czy Centrum
Kultury – tak jak pierwotnie projektowano i z czym zgodzili się radni. Zmiana
reguł gry spowodowała, że Komisja większością głosów zaopiniowała projekt
uchwały negatywnie.
4. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej radny Ireneusz Komoszyński
poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nie zgodził
się
z wypowiedzią Prezydenta Miasta odnośnie braku merytorycznej dyskusji.
Członkowie Komisji zgłaszali szereg pytań, które pozostawały bez odpowiedzi.
Jednym z podstawowych pytań, na które do chwili obecnej radny Komoszyński nie
uzyskał odpowiedzi było , po co zmieniać nazwę. Jeżeli Centrum Kultury w
Piekarach Śląskich przy zmianach organizacyjnych będzie praktycznie pełniło tę
samą funkcję a trzeba będzie zmieniać numery kont bankowych, pieczątki. Brak
pisemnej i jasno sprecyzowanej odpowiedzi, czy w tym przypadku nie będzie
zagrożona koncesja dla Radia Piekary ponieważ przyznawana jest ona MDK a nie
Radiu Piekary. Wszystkie braki na te i inne pytania spowodowały, ze komisja
zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
5. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska
radny
Andrzej Skiba poinformował, że Komisja Zdrowia nie dyskutowała szczegółowo
projektu
uchwały i pozostawiła zaopiniowanie projektu uchwały Komisjom resortowym
czyli
Komisji Edukacji oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
6. Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznej radny Andrzej Żydek
poinformował, że dyskusja na posiedzeniu Komisji była długa natomiast decyzja
podjęta została jednogłośnie.
W trackie dyskusji zadawano pytania dotyczące struktury zarządzania, na które nie
otrzymano odpowiedzi. Następnie Komisja dokonała przeglądu projektu budżetu
starając się znaleźć odzwierciedlenie tego jest w uchwale – w budżecie miasta. Np.
Dyrektor MDK mówił o tym, że trzeba przystosować pomieszczenia znajdujące się
z tyłu MDK do potrzeb Centrum, a które to wydatki nie zostały uwzględnione w
budżecie miasta.
Następnie dyskutowano kwestie pewnej specyfiki dzielnicowej. Piekary Śląskie
składają się z bardzo wielu dzielnic różniących się od siebie i właśnie ta specyfika
dzielnicowa była zawsze bogactwem miasta. Kolejną sprawą jest to, że w ocenie
radnych i większości mieszkańców kultura w naszym mieście jak na możliwości
finansowe naszego państwa była zupełnie nieźle ustawiona. Wnioski wynikające z

dyskusji Komisji mówiły o tym, że
brakuje planu finansowego dotyczące realizacji płatności tych wszystkich zmian.
Ponadto nie jest jasna struktura zarządzania a w efekcie utrata pewnego charakteru
dzielnicowości kultury czyli jej centralizacji.
W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała odrzucenie projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
1. Radny Wincenty Hajda wyjaśnił, że był zawsze przeciwko koncepcji powstania
Centrum Kultury. Już w trakcie przyjmowania uchwały intencyjnej w tym
zakresie
podawał stosowne argumenty w tym temacie. Na posiedzeniu Komisji Prawa i
Porządku Publicznego rozszerzył swój negatywny pogląd na tego typu
rozwiązania.
Zdaniem radnego powinno się w dalszy ciągu dążyć do decentralizacji
zarządzania
dającej możliwość aktywizowania nie tylko środowiska kulturalnego. W chwili
obecnej powraca się do centralizowania a zdaniem radnego ma to złe tradycje i
praktykę. W projekcie było wiele niedomówień przede wszystkim w zakresie
finansów. Placówki kulturalne starają się zapewnić sobie dodatkowe środki
poprzez
organizowanie imprez kulturalnych i te środki nie powinny być włączane do
wspólnego budżetu i następnie centralne rozdzielane. Ponadto wiele
kontrowersji
budzi polityka kadrowa. Zdaniem radnego rolę aktywizującego powinien
spełniać
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu , który ma kontrole nad działalnością
merytoryczną placówek.
3. Radny Tomasz Cisek zgłosił wniosek do projektu Statutu Centrum – w § 11
statutu pkt. 5 mówi o powołaniu Dyrektora – "powołanie Dyrektora może
nastąpić w drodze konkursu ".
Radny wnioskował, aby punkt ten otrzymał następujące brzmienie "powołanie
Dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta
Miasta".
Następnie glos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty informując, że
na
posiedzeniach Komisji pomimo dyskusji i wątpliwości nie zostały
sformułowane
merytoryczne wnioski.
Prezydent Miasta zaproponował, aby przyjąć zasadę, że w przypadku
przedstawionego
nowego dokumentu ktoś z radnych uważa, że jest on w pewnych momentach
"słaby"
to powinien zgłosić poprawienie tego punktu. Nie nastąpiły żadne zmiany reguł
gry
poprzez powstanie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Podkreślił ponownie,
że
uchwała o powołaniu Centrum Kultury zmierza do restrukturyzacji
administracyjnej

istniejącej sieci, która w sposób ewidentny przyniesie pożytki finansowe. Jeżeli
w
wyniku dyskusji na posiedzeniach Komisji ktoś z radnych pyta o obsadę
etatową to
Prezydentowi Miasta jest to trudno rozstrzygnąć, gdyż z chwilą rozpoczęcia
funkcjonowania Centrum będzie to kompetencja Dyrektora, który będzie
zarządzał tą
jednostką. Dyrektor jednostki musi wiedzieć, jak realizować zadania zapisane
w
Statucie, jak w sposób racjonalny, oszczędny, merytorycznie uzasadniony
ustawić
strukturę kadrową. Rolą wnioskodawcy- Prezydenta Miasta – i organu
stanowiącego
jest zaakceptowanie pewnych koncepcji i idei. Statut stanowiący integralny
załącznik
do uchwały dokładnie precyzuje jak ta struktura ma wyglądać. Zachowane
zostały filie
jak i ich odrębność, nie można więc mówić o jakimkolwiek zamachu na
dzielnicowość
systemu kultury, zamiast dyrektorów są kierownicy, jest Rada Programowa w
rozbudowanym składzie, która z pewnością podczas zatwierdzania programów
działania nowej jednostki nie będzie występować przeciwko interesom grup
mieszkańców.
W przypadku zaistnienia takich podejrzeń można przecież zgłosić poprawkę do
Statutu, aby w Radzie Programowej Centrum była reprezentatywność dla
dzielnic.
Zdaniem Prezydenta Miasta zmiana nazwy jest tylko zmianą kosmetyczną bo
równie
dobrze może to być Miejski Dom Kultury z filiami. Taką poprawkę można w
każdej
chwili zgłosić i taka powinna być istota dyskusji.
Nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania Radia Piekary ponieważ
koncesja w
tej strukturze będzie zachowana i będzie ważna, zarówno radny Komoszyński
jak i
członkowie Komisji Budzetowo-Gospodarczej otrzymali w tej sprawie /ze
źródeł im
tylko wiadomych/ niewłaściwą informację.
Prezydent Miasta ponownie podkreślił, że pomimo długotrwałych dyskusji na
Komisjach niewiele z nich wynikało gdyż była to dyskusja o wszystkim i o
niczym,
czepiano się szczegółowych rozwiązań, które nie są intencją projektodawcy
uchwały
ani nie należą do jego kompetencji jak również do kompetencji organu
stanowiącego a
tylko do dyrektora nowego organu jaki miałby postać.
Nie istnieją problemy finansowe w budżecie miasta na funkcjonowanie nowej
struktury. Na powołanie nowego podmiotu Prezydent Miasta nie przewiduje
dodatkowych środków w budżecie miasta w tym roku ale właśnie poprzez
restrukturyzację organizacyjną można będzie wygenerować dodatkowe środki

w
drugiej części 2004 roku właśnie na działalność kulturalną.
Odnośnie sprawy dzielnicowości Prezydent Miasta podkreślił, że nie widzi
żadnego
zagrożenia w tej sprawie. Możliwości finansowe są, z pewnością będą
oszczędności
finansowe na strukturze administracyjnej, planu finansowego nie trzeba
przedstawiać
Radzie Miasta gdyż są trzy miesiące okresu przejściowego od momentu
podjęcia
uchwały do rozpoczęcia działalności przez nowa jednostkę i taki plan
finansowy
zgodnie z proponowanym Statutem i z dotychczasową pragmatyką jest
przedstawiany
przez kierowników jednostek kultury a opiniowany przez Rady Programowe w
tych
instytucjach zatwierdzany zaś przez Prezydenta Miasta. Stosowne zapisy są w
projekcie uchwały budżetowej a w dalszym ciągu w uchwale budżetowej, którą
podejmuje Rada Miasta. Struktura zarządzania jest jasno określona w Statucie
ponadto
dołączono graficzny załącznik, który obrazowo prezentuje hierarchiczność
zarządzania. Nie zgodził się z opinią, że decentralizacja jest panaceum na
wszystko
gdyż w sferze finansów czy zarządzania trendy są właśnie odwrotne czyli
centralizacja
systemów zarządzania co poprawia efektywność i uszczelnia systemy
finansowe.
Poparł poprawkę do Statutu zgłoszoną przez radnego Tomasza Ciska odnośnie
wyboru
Dyrektora w drodze konkursu.
Odnośnie wypowiedzi radnego Wincentego Hajdy Prezydent Miasta wyjaśnił,
że
nie prowadzi żadnej polityki kadrowej.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego
Tomasza
Ciska o zastąpienie w § 11 pkt 5 słowa "można" poprzez wpisanie słowa
"następuje".
Wniosek został przez Radę przyjęty 17 głosami "za", 0 głosów przeciwnych
oraz 5
głosach wstrzymujących.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zwracając
uwagę, że
zgodnie z zapisem Statutu Miasta należy przegłosować zgłoszone wcześniej
autopoprawki.
Przewodniczący RM był odmiennego zdania stwierdzając, że autopoprawki
przyjmowane są bez potrzeby ich przegłosowania.

W związku z zaistniałymi wątpliwościami zwrócono się o wyjaśnienie sprawy
do
Radcy Prawnego pana Siwczyńskiego.
W związku z tym, że Radca Prawny nie mógł wyjaśnić sprawy bez
odpowiednich
przepisów prawnych radny Piotr Harwig zwrócił się z wnioskiem formalnym
o 5-minutową przerwę w obradach.
Wniosek został przez Radę przyjęty 13 głosami "za".
Wznowienie obrad po przerwie.
Radca Prawny mgr Siwczyński wyjaśnił, że sprawa nie jest jednoznacznie
uregulowana Statutem Miasta, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje
Prezydentowi
Miasta, projekt uchwały ujęty był w porządku obrad ustalonym przez
Przewodniczącego RM. Zdaniem Radcy Prawny zamiar głosowania
ewentualnych
autopoprawek do projektu uchwały powinno być uwzględnione w głosowaniu
nad
uzupełnieniem porządku obrad o punkt " głosowanie autopoprawek do
przedstawionego projektu Statutu Centrum Kultury" dodatkowo zaś nad
zaproponowanymi przez Prezydenta Miasta zmianami do tego Statutu, które
Prezydent
Miasta nazwał autopoprawkami.
Zaproponował przegłosowanie takiej właśnie procedury
-uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie kolejnego projektu do zmiany
przedstawionego projektu Statutu przez Prezydenta Miasta co określono jako
autopoprawki
-głosowanie nad tymi autopoprawkami.
Przewodniczący RM zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Radcę
Prawnego wniósł o uzupełnienie porządku obrad sesji o punkt dot. rozpatrzenia
autopoprawek do projektu uchwały w sprawie organizacji systemu kultury w
Piekarach Śląskich.
Wniosek został przez Radę przyjęty 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych
oraz
3 głosach wstrzymujących.
W związku z przyjęciem wniosku Przewodniczący RM stwierdził, że porządek
obrad
sesji został uzupełniony o rozpatrzenie autopoprawek do projektu uchwały w
sprawie
organizacji systemu kultury w Piekarach Śląskich.
Autoprawki przedstawił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty.
Pierwsza autopoprawka dot. zapisu na st. 2 §3 statutu , gdzie pkt. 2 miałby
brzmienie
"Oddział Centrum "Radio Piekary" reprezentuje na zewnątrz Redaktor
Naczelny

Radia
Kolejna autopoprawka – rozdz. II str. 3 statutu gdzie w § 8 zaproponował
dopisanie
pkt 13 o treści "prowadzenie działalności wydawniczej".
Radny Jerzy Kulanek zwrócił się z zapytaniem, gdzie są poprawki do Statutu
zgłaszane przez Komisje, a które Prezydent Miasta obiecał wnieść jako
autopoprawki tj. w § 3 pkt.1 miałby otrzymać brzmienie "w skład struktury
Centrum
wchodzą następujące placówki stanowiące filie i oddziały:
-filia nr 1 w Kozłowej Górze przy ul. Tarnogórskiej
-filia nr 2 Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Brzozowicach Kamieniu
-filia nr 3 w Brzezinach Śląskich
-filia nr 4 w Dąbrówce Wielkiej
-Oddział "Radio Piekary " z siedziba w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej
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§ 11 pkt. 4 – Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organizatora
kultury
czyli Radę Miasta
§ 21 ppkt b. – zapis powinien brzmieć –"dotacje budżetowe".
Radny Wincenty Hajda nie zgodził się z wypowiedzią Prezydenta Miasta o
braku
merytorycznej dyskusji nad statutem a wręcz przeciwnie różne środowiska
zgłosiły
uwagi merytoryczne. Przed przyjęciem statutu w formie, w jakiej otrzymali go
radni,
wszystkie te merytoryczne sprawy powinny być przedstawione Radzie, która
powinna
zdecydować jakie sprawy powinny być wprowadzone do statutu.
Wnioskował, aby wziąć pod uwagę propozycje wszystkich środowisk,
przedstawić je
następnej sesji lub wprowadzić jako poprawki do Statutu a następnie nad tym
głosować..
Radny Dariusz Iskanin zwrócił uwagę, że w zapisie § 3 pkt 1 na str. 2 brak jest
wyszczególnionej Agencji Wydawniczej. Prosił o wyjaśnienie dlaczego..
Do wypowiedzi odniósł się Prezydent Miasta wyjaśniając, że wnioski zgłoszone
na
posiedzeniach Komisji a następnie przegłosowane są przekazywane do
Prezydenta
Miasta czy do uchwałodawcy. Do Prezydenta Miasta żaden taki wniosek nie
dotarł
stąd na początku stwierdził, ze nie ma wniosków merytorycznych Komisji
odnośnie
zmian w projekcie uchwały.
Stanowisko Rady Programowej dzielnicowego Domu Kultury powinna

rozpatrzyć
Komisja Edukacji podczas dyskusji nad projektem uchwały.
Powoływanie i odwoływanie Dyrektora jest kompetencją organu
wykonawczego a nie
stanowiącego.
Poparł wniosek o obsadzenie stanowiska dyrektora Centrum w drodze
konkursu
natomiast nawiązanie stosunku w trybie powołania lub odwołania jest
kompetencją
organu stanowiącego czyli Prezydenta Miasta. Inne przepisy mówią
szczegółowo
kogo powołuje i odwołuje Rada Miasta oraz w jakim trybie.
Odnośnie braku w wykazie Agencji Wydawniczej wyjaśnił, że zadania instytucji
określone są dokładnie w § rozdz. II i zadania te realizować będzie kierownik
jednostki nadając instytucji Regulamin Organizacyjny.
Radny Wilhelm Szołtysik zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i
przystąpienie do głosowania.
Wniosek został przez Radę przyjęty 20 glosami "za", 0 głosów przeciwnych
oraz
0 głosów wstrzymujących.
W związku z powyższym rada przystąpiła do głosowania autopoprawek.
Autopoprawka I.
W § 3 Statutu pkt. 2 otrzymuje brzmienie " Oddział Centrum – Radio Piekary
reprezentuje na zewnątrz Redaktor Naczelny Radia Piekary".
Autopoprawka została przez Radę przyjęta 20 głosami "za", 0 głosów
przeciwnych
oraz glosach wstrzymujących.
Autopoprawka II. W rozdz. II str. 3 § 8 dopisać pkt 13 o treści " Prowadzenie
działalności wydawniczej".
Autopoprawka została przez Radę oddalona 9 głosami "za", 13 głosami
przeciwnymi
oraz 0 głosów wstrzymujących.
W związku z przegłosowaniem autopoprawek Rada przystąpiła do
głosowania
projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
Uchwała została przez Radę oddalona 9 głosami "za", 14 głosami
przeciwnymi
oraz 0 głosów wstrzymujących.
4. Projekt uchwały w sprawie podziału dotacji dla klubów sportowych.
Projekt przygotowany został przez Komisje Edukacji, Kultury, Młodzieży

i Sportu RM.
Projekt omawiany był na posiedzeniach komisji RM przed sesją gdzie Komisje
wniosły swoje uwagi i spostrzeżenia.
Do projektu uchwały ustosunkował się Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Młodzieży i Sportu radny Jerzy Kulanek, który poinformował, że projekt ten wzbudził
wiele kontrowersji. Na ostatnim posiedzeniu Komisji po wysłuchaniu opinii Radców
Prawnych i Prezydenta Miasta Komisja większością głosów przegłosowała
stanowisko, aby ten projekt anulować i wycofać z obrad sesji z uwagi na to, że
Prezydent Miasta nie może go zrealizować. Według opinii Radców Prawnych w
dotychczasowej formie projekt ten nie może
zostać zrealizowany.
Jeżeli nie zostanie podjęta uchwała w dniu dzisiejszym trzeba będzie kontynuować
prace nad procedurą zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
Przewodniczący RM twierdził, że sytuacja jest znana i jeżeli nie podejmiemy uchwały
w chwili obecnej to Kluby nie dostaną dotacji.
Prezydent Miasta stwierdził, że należy zachować określoną procedurę. Opinia Radców
Prawnych jest negatywna. Kluby sportowe nie są całkowicie pozbawione środków
finansowych, przez dwa lub trzy miesiące mają zagwarantowane źródło finansowania.
Prezydent Miasta złożył do Rady Miasta stosowny projekt uchwały , aby ten problem
można załatwić pozytywnie. Zwrócił się, aby ten projekt uchwały rozpatrzyć na sesji
RM w dniu 25 marca 2004r. zaś w trybie postępowania konkursowego kluby mogłyby
otrzymać środki pod koniec kwietnia 2004r.
Ponadto w Statucie Miasta nie ma zapisu o odrzuceniu uchwały, zaproponował
głosowanie przeciwko tej uchwale.
Radny Andrzej Żydek był zdania, ze dla nowo wchodzącej ustawy jest okres
przejściowy i można klubom przydzielić środki zaś rozstrzygnięcie pozostawić
Wojewodzie Śląskiemu.
Radny Wincenty Hajda oraz radny Piotr Płaczek poparli stanowisko radnego Andrzeja
Żydka.
Radny Jerzy Kulanek zwrócił uwagę, że Komisja rozpatrywała projekt uchwały i
wnioskowała o jego odrzucenie w związku z negatywną opinią Radcy Prawnego.
W pierwszej wersji /13 lutego br./ Komisja otrzymała od Prezydenta Miasta pismo aby
podzielić środki. Natomiast w dniu 2.03.04r Biuro Prawne odmówiło zaopiniowania
pod względem prawnym projektu uchwały jako niewłaściwego i nie możliwego do
zrealizowania. ponieważ cytowany przez Komisję artykuł 118 ustawy o finansach nie
może być stosowany.
W związku z taką opinią Radców Prawnych Prezydent Miasta stwierdził, że nie będzie
mógł realizować takiej uchwały dlatego Komisja podjęła wniosek o jej odrzucenie. Nie
należy zdejmować uchwały z porządku obrad tylko ją przegłosować przyjmując, że
głosowanie na "tak" zawiera pewien element ryzyka.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały nie uwzględniono
wniosku TKKF Piekary Śląskie dotyczącego biegaczy.
Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami RIO dotacja ma charakter zadaniowy i w żadnym
tym sformułowaniu nie ma informacji, że nie może dotyczyć sportu ludzi dorosłych.
Jest mowa tylko o stowarzyszeniu i różnicuje to tylko do sportowej spółki akcyjnej.

Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że dyskusja toczy się w kierunku
działalności poza prawem. Ustawa uniemożliwia takiego typu działania gdyż to prawo
nie jest prawem lokalnym. Przyjęcie przez Radę Miasta uchwały złożonej przez
Prezydenta Miasta oraz skorzystanie z ustawy o pożytku publicznym jest najkrótszą
metodą otrzymania przez Kluby dotacji. Inne rozwiązanie przedłuży tylko procedurę.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału dotacji dla klubów sportowych.
Uchwała został przez Radę oddalona 9 głosami "za", 12 głosów przeciwnych oraz
1 głosem wstrzymującym.
4. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Oprzewodniczący RM poddał projekt
pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami "za', 0 głosów przeciwnych oraz 1
glosie wstrzymującym,
UCHWAŁA NR XVIII/159/04w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do
protokołu.
5. Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 28 września 2000r Nr XXIII/191/2000 w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych RM oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych , a zmienionej uchwałą Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2002r Nr
XLI/361/02.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji przed sesją RM.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
1. Radny Ireneusz Komoszyński poinformował, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza
nie
rozpatrywała projektu uchwały ponieważ miała zamiar zajmować się tym
zagadnieniem
na najbliższym posiedzeniu Komisji.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przez Radę oddalona 11 głosami "za", 12 głosami przeciwnymi
oraz
0 głosów wstrzymujących.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miasta Piekary

Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
1. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska
Radny Andrzej Skiba poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie z wnioskiem co do zmiany treści § 2 i § 8.

•
•
•
•
•

Wniosek I.
§ 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie
" Ustalić miesięczne diety dla:
Przewodniczącego RM w wysokości 1.750-zł
Wiceprzewodniczących RM w wysokości 1.650-zł
Przewodniczących Komisji stałych RM w wysokości 1.400-zł
Przewodniczących Komisji doraźnych w wysokości 1.000-zł
Sekretarza Komisji Rewizyjnej RM w wysokości 900-zł.

WNIOSEK II
Zmienić treść § 8, nadając mu brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2004
roku."
4. Radny Jerzy Krauza jako jeden z autorów projektów uchwały wyjaśnił, że jest to
projekt oszczędny, czytelny i jasny w kwestii otrzymywania ryczałtów. Określa
wysokość diet dla wszystkich radnych oraz kolegów i koleżanek pełniących w
Radzie określone funkcje. Zaproponowany system umożliwia precyzyjne
zaplanowanie wydatków Rady Miasta w tym zakresie, a tym samym nie dopuszcza
do sytuacji, w której w końcówce roku trzeba szukać w budżecie miasta
dodatkowych środków na wypłatę diet radnym. Korekty w projekcie uchwały są
możliwe jednakże zdaniem radnego w grę wchodzi tylko obniżenie stawek.
W związku z pojawiającymi się pytaniami wyborców odnośnie wysokości
pobieranych diet problem należało uregulować w sposób czytelny i wyraźnie
określony. Wyborcy mają prawo wiedzieć jakie diety /dochody/ radni osiągają z
tytułu sprawowania mandatu.
Zdaniem autorów projektu uchwały obecna dysproporcja wobec diet radnych i
ryczałtów funkcyjnych jest nie do przyjęcia. Różnica ta dochodzi nawet do
wysokości 300% co w żadnym przypadku jej nie uzasadnia tym bardziej, że istota
wykonywanych obowiązków w ramach mandatu jest taka sama zaś różnice
dotyczą tylko pełnionych funkcji.
Ponadto zgłosił wniosek, aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
"Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Przewodniczącemu Rady
Miasta".
5. Radny Andrzej Korfanty nie zgodził się z wypowiedzią radnego Jerzego Krauza
wnioskując o to, aby radni nie pobierali diet i ryczałtów przekazując je na inny cel.
6. Radny Krzysztof Seweryn jako jeden z autorów projektu uchwały poparł

wypowiedź
radnego Jerzego Krauza, gdyż należało ujednolicić system wypłat diet.
7. Radny Jerzy Kulanek był przeciwny projektowi uchwały uzasadniając to tym, że
tzw.
"szeregowi" radni pracując w kilku Komisjach w chwili obecnej nie osiągają w
stosunku
rocznym kwoty, jaką osiągną wg nowego projektu uchwały. Ponadto
zakwestionował
zapis o potrącaniu procentowo kwoty diety za nieobecność. W przypadku gdy
radny
będzie tylko w jednej Komisji i nie przyjdzie wogóle na sesję potrącone będzie miał
tylko
60% diety zaś reszta diety będzie wypłacona.
8. Radny Marek Szewczyk przychylił się do wniosku radnego Andrzeja Korfantego.
9. Radny Piotr Harwig nie zgodził się z wypowiedzią radnego Jerzego Kulanka gdyż
wśród
radnych obecnie pobierających ryczałty są również osoby, które pobrały ryczałty w
okresie wakacyjnym, kiedy nie było posiedzeń Komisji i sesji.
10. Radna Gabriela Kossakowska poparła wniosek o nie pobieraniu przez radnych
diet.
11. Radny Jerzy Krauza ponownie przedstawił radnym koszty finansowe związane
z przyjęciem uchwały w sprawie diet.
Ponadto wyjaśnił, że nikt z szeregowych radnych nie pracuje tylko w jednej
Komisji.
Spośród całej Rady tylko 4 radnych pracuje w dwóch Komisjach. Potrącenia z diet
są
procentowe i zdaniem radnego jest to zasada sprawiedliwa.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie najdalej idący wniosek radnego Andrzeja Korfantego, aby radni nie
pobierali diet.
Wniosek został przez Radę oddalony 7 głosami "za", 11 głosami przeciwnymi oraz 4
głosami wstrzymującymi.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z propozycja, aby w protokole z sesji odnotować
nazwiska radnych, którzy głosowali "za" jednakże Przewodniczący RM wyjaśnił, że w
Statucie Miasta nie ma takiego zapisu.
Kolejnym wnioskiem był wniosek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony
Środowiska zmianę zapisu § 2 projektu uchwały.
WNIOSEK

•

§ 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie
" Ustalić miesięczne diety dla:
Przewodniczącego RM w wysokości 1.750-zł

•
•
•
•

Wiceprzewodniczących RM w wysokości 1.650-zł
Przewodniczących Komisji stałych RM w wysokości 1.400-zł
Przewodniczących Komisji doraźnych w wysokości 1.000-zł
Sekretarza Komisji Rewizyjnej RM w wysokości 900-zł.

Wniosek został przez Radę oddalony 8 glosami "za", 13 głosami przeciwnymi oraz
2 głosami wstrzymującymi.
WNIOSEK II.
Zmienić treść § 8, nadając mu brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2004
roku."
Wniosek został przez Radę przyjęty 23 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
Kolejnym wnioskiem był wniosek radnego Jerzego Krauza
aby § 6 projektu uchwały otrzymał brzmienie:
"Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Przewodniczącemu
Rady Miasta".
Wniosek został przez Radę przyjęty 23 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
W związku z przyjęciem przez Radę wniosków Przewodniczący RM poddał pod
glosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi przez Radę wnioskami.
Uchwała została przez Radę przyjęta 12 głosami "za", 10 głosami przeciwnymi oraz 1
głosie wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XVIII/160/04 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady
Miasta
Piekary Śląskie orz należności z tytułu zwrotu kosztów podroży służbowych stanowi
załącznik do protokołu.
W tym momencie obrad Przewodniczący RM Grzegorz Gowarzewski przekazał
prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu RM radnemu Tadeuszowi Kupcowi.
Wiceprzewodniczący RM Tadeusz Kupiec ogłosił 5-minutową przerwę w obradach
sesji.
Wznowienie obrad po przerwie.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Piekary Śląskie.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych
oraz
0 głosów wstrzymujących.

UCHWAŁA NR XVIII/161/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Piekary
Śląskie
stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla uczniów znajdujących
się w
trudnej sytuacji materialnej.
Projekt uchwały przygotowany został przez Komisję Stypendialną RM i otrzymali
go
radni przed sesją.
Projekt omówił Przewodniczący Komisji Stypendialnej radny Wincenty Hajda.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XVIII/162/04 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej stanowi załącznik do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród za najlepsze prace końcowe
studentów szkół wyższych związane tematycznie z Piekarami Śląskimi.
Projekt uchwały przygotowany został przez Komisję Stypendialną RM i otrzymali
go
radni przed sesją.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji radny Wincenty Hajda, który
poinformował, że Komisja bardzo wysoko oceniła prace studentów i przyznała
trzy
nagrody. W imieniu Komisji Stypendialnej zaproponował, aby praca, która zdobyła
I miejsce została wykorzystana przez Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
ponieważ
trafnie wskazuje na rolę samorządu terytorialnego w realizacji koncepcji promocji
zdrowia w naszym mieście. Następnie zaproponował, aby laureatkę II nagrody
panią
Danutę Ducką włączyć do realizacji strategii miasta przyjętej na dzisiejszej sesji.
Odnośnie laureatki II nagrody pani Jadwigi Musialik zaproponował, aby praca ta
została
wykorzystana przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu jako materiał dydaktyczny
dlatego, że w bardzo szczegółowy i trafny sposób opisane są sprawy dotyczące
alkoholizmu, narkomanii oraz wiele innych spraw patologicznych.
Informacja dotycząca przyznania nagród stanowi załącznik do protokołu.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
0 głosów wstrzymujących.

UCHWAŁA NR XVIII/163/04 w sprawie przyznania nagrody za najlepsze
prace
końcowe studentów szkół wyższych związane tematycznie z Piekarami Śląskimi
stanowi
załącznik do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie przyznania środków powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Projekt omawiany był na posiedzeniu Komisji RM przed sesją.
Projekt omówiła Dyrektor MOPR pani Wirginia Jeleśniańska.
W dyskusji nad projektem uchwały glos zabrali:
1

1. Radny Krzysztof Seweryn zgłosił wniosek o uzupełnienie zaproponowanego
Programu
o dopisanie w pkt. 4 "dofinansowanie sportu., kultury, rekreacji i turystki"
zadania
"organizacja olimpiady osób niepełnosprawnych" bez wskazania realizatora
zadania,
który wyłoniony zostanie w trakcie stosowania nowej ustawy.
Dyrektor MOPR wyjaśniła, że taki wniosek powinna złożyć stosowna instytucja wtedy
jest on możliwy do zrealizowania.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący RM radny
Tadeusz Kupiec poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został przez Radę przyjęty 10 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 8
głosach wstrzymujących.
Następnie Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
przyjętym przez Radę wnioskiem.
Uchwała została przez Radę przyjęta 2o głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 1
głos wstrzymujący.
UCHWAŁA NR XVIII/164/04 w sprawie przyznania środków powiatowego
Funduszu Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik do
protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
RM
2 na rok 2004.
3 Projekt przygotowany został przez Komisję Rewizyjną RM i omawiany był na
posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Do projektu uchwały radny Tadeusz Kupiec zgłosił wniosek o dopisanie do planu

pracy następnego punktu o treści:
"Kontrola celowości wydatkowania środków przyznanych na komunikację miejską
w 2003 roku."
Wniosek został przez Radę przyjęty 11 głosami "za", 4 głosami przeciwnymi oraz 4
głosami wstrzymującymi.
Następnie Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
przyjętym przez Radę wnioskiem.
Uchwala została przez Radę przyjęta 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XVIII/165/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta na rok 2004 stanowi załącznik do protokołu.

11.Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały otrzymali radni przed sesją i omawiany był na posiedzeniach
Komisji.
Projekt omówił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty, który zaprezentował
kandydaturę pani mgr Anity Rabsztyn.
Na zakończenie zwrócił się do Rady o przyjęcie uchwały.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i uchwała została przez Radę przyjęta
21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Kolejnym punktem obrad sesji były interpelacje i wnioski radnych.
Na wstępie Wiceprzewodniczący RM zwrócił się do Prezydenta Miasta o
ustosunkowanie się do wniosków radnych zgłoszonych na sesji RM w dniu 29 stycznia
2004 roku.
Do wniosków ustosunkował się Zastępca Prezydenta Miasta pan Jacek Zając.
I. Wnioski zgłoszone przez radnego Tomasza Ciska.
1. O utworzenie bazy danych wszystkich aktualnie obowiązujących aktów prawa
miejscowego stanowionego przez Radę Miasta Piekary Śląskie, wraz z
wyszukiwarką i z możliwością zdalnego do niej dostępu przez internet.
2. O opracowanie jednolitego wzoru projektu uchwały Rady Miasta zawierającego
szczegóły techniczne takie jak: nagłówek, odstępy, wcięcia, konieczne paragrafy i
uzasadnienie.
3. O opracowanie jednolitej procedury wnoszenia projektów uchwał przez wszystkie

uprawnione do tego organy.
4. O zamieszczanie w serwisie internetowym miasta projektów uchwał
proponowanych do rozpatrzenia na sesji Rady Miasta.
Odpowiedź szczegółowa została radnemu przekazana pisemnie.
II. Wnioski zgłoszone przez radnego Wilhelma Szołtysika.
1. Na skutek ustnej interwencji mieszkańców Brzezin Śląskich, zwrócił się do
Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie i ustalenie powstałych
szkód górniczych w obiektach przy ul. Trautmana 5 oraz ul. Roździeńskiego
65, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zobowiązanie do ich
naprawy poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego.
Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wystąpił o wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku co ma zostać
wykonane do
połowy kwietnia br.
2. Wnioskował o naprawę oświetlenia zewnętrznego na ul. Roździeńskiego od
stacji wysokiego napięcia do budynku nr 51.
Radny otrzymał odpowiedź pisemną, że sprawa zostanie załatwiona w momencie
sprzyjających warunków atmosferycznych.
W ramach interpelacji i wniosków głos zabrali:
1. Radny Wincenty Hajda zgłosił interpelację w sprawie podjęcia przez Urząd Miasta
działań, dotyczących zatruwania powietrza oraz zanieczyszczenia rzeki Brynicy
odpadami poprodukcyjnymi przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego NIK- POL,
który usytuowany jest na terenie gminy Bobrowniki, w bezpośrednim sąsiedztwie
Osiedla Andaluzja I w Piekarach Śląskich.
2. Radny Wilhelm Szołtysik zwrócił się z zapytaniem jakie większe prace
inwestycyjne będą wykonywane w budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
/np. wymiana okien
w całym budynku, naprawa dachu/ ze szczególnym uwzględnieniem
dzielnicy Brzeziny Śląskie.
3. Radny Marek Szewczyk zwrócił się z następującymi zapytaniami:
• czy w ramach planowanej budowy nowego pawilonu operacyjnego oraz
wspierania nowych działalności medycznych w ramach Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej planowane jest utworzenie – otwarcie
Oddziału Chirurgii miękkiej w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii
Urazowej
• czy modernizacja Szpitala Miejskiego ma przebiegać w kierunku
przekształcania tego szpitala w szpital dwuoddziałowy tj.
a/ oddział opiekuńczo-pielęgnacyjny
b/ oddział rehabilitacji
czy też priorytetem modernizacji jest utrzymanie trzech dotychczasowych
podstawowych oddziałów tj. Oddziału Wewnętrznego, Chirurgicznego

i Ginekologicznego oraz ewentualne utworzenie nowych.
4. Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- w jaki sposób realizowana jest miejska polityka informacyjna – tryb
i sposób przekazywania informacji do radia, prasy, internetu,
- kto decyduje o czasie antenowym w radiu dla Stowarzyszeń,
- kto decyduje o sposobie zamieszczania informacji na oficjalnej stronie
internetowej,
- jakie należy poczynić działania celem umieszczenia informacji na stronie
internetowej.
Wnioski zgłosili radni:
1. Radny Tomasz Cisek.
Wnoszę o zamieszczanie aktualnych protokołów z obrad sesji i Komisji Rady
Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Radny Wilhelm Szołtysik.
W związku z zasadnymi interwencjami OSP w Brzezinach Śląskich wnoszę o
zainstalowanie instalacji alarmowej w budynkach straży pożarnej celem ochrony
obiektów przed włamaniami.
3. Radny Dariusz Iskanin.
Wnoszę o wzmożenie intensywności patrolowania przez Policję ewentualnie Straż
Miejską okolic dworca autobusowego na Osiedlu Wieczorka / Stare Osiedle/
zwłaszcza po godz. 23.00
W imieniu środowiska właścicieli taksówek z terenu miasta Piekary Śląskie
wnioskuję o rozważenie możliwości estetycznego oznakowania taksówek na
terenie miasta – umieszczenie emblematu z motywem, ewentualnie herbu
miasta oraz numerem taksówki poprzez naklejenie na przednich drzwiach
bocznych. Miasta ościenne posiadają takie oznakowania. Uważam, że być
może jest to zadanie dla Wydziału Promocji Miasta.
4. Radny Andrzej Skiba.
Ponowił wniosek dotyczący zainstalowania kierunkowskazu informującego
o dojeździe do dzielnicy Dołki w Dąbrówce Wielkiej. W związku
z wyjaśnieniami Komisji Bezpieczeństwa UM, że na terenie miasta nie
istnieje dzielnica Dołki, Radny zwrócił się o zmianę treści napisu na
kierunkowskazie tzn. zamiast zapisu "Dzielnica Dołki" wymienić nazwy ulic
znajdujących się na tym terenie.
5. Radny Krzysztof Seweryn zgłosił następujące wnioski:
1/Wnoszę aby odpowiedź na interpelacje poszczególnych radnych zgłaszane
podczas
obrad sesji dotyczące ogólnych spraw związanych z miastem, była
przedstawiana wszystkim radnym na kolejnej sesji tak, aby wszyscy radni
mogli się zapoznać z treścią odpowiedzi.

2/Wnoszę o przedstawienie zakresu prac remontowych nawierzchni ulic na
terenie miasta po okresie zimowy.
6. Radny Tadeusz Kupiec.
1/ Wnoszę o zakupienie sprzętu elektronicznego do głosowania.
2/ Wnoszę o przeprowadzenie przeglądu ulic po okresie zimowym,
zinwentaryzowanie szkód i przedstawienie harmonogramu ich
napraw, jak i zabezpieczenia środków finansowych.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM radny Andrzej Korfanty
zapoznał radnych z treścią pisma Archidiecezji Katowickiej informującego, że w dniu 3
kwietnia br. o godz. 10.00 tj, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową w Bazylice
NMP w Piekarach Śląskich odbędzie się Dzień Skupienia dla członków samorządów
gmin, miast i powiatów. Zakończenie przewiduje się około godz. 13.00. W imieniu
Arcybiskupa Damiana Zimonia do udziału radnych w Dniu Skupienia zaprosił ksiądz
Mirosław Piesiur kapelan samorządu terytorialnego.
Do wypowiedzi niektórych radnych ustosunkował się Prezydent Miasta
wyjaśniając m.in.,że przeglądy ulic wykonywane są co roku po okresie zimowym,. W
projekcie budżetu zaproponowana została niższa niż w roku ubiegłym kwota na
remonty ulic. Ponieważ w obecnym roku zima była dłuższa i ostrzejsza a zniszczenia
są o wiele większe, być może trzeba będzie na rok bieżący przeznaczyć większe środki
na ten cel.
Odnośnie wypowiedzi radnego Wincentego Hajdy wyjaśnił, że temat jest znany w
Wydziale Ekologii i Rolnictwa. Problem w tym, że teren ten usytuowany jest poza
naszym miastem. Niemniej zapewnił, że przedstawi radnemu aktualną informację w tej
sprawie oraz dołoży starań aby przy współpracy z samorządem gminy Bobrowniki
próbować te sprawy uregulować.
Na większość wniosków radni dostaną odpowiedź pisemną.
Ponadto pozostawił do wglądu zainteresowanych radnych dokumentację techniczną
podnośnika dla Straży Pożarnej.
Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poinformował radnych, że w dniu 15
marca 2004r o godz. 17.00 w sali MDK w Piekarach Śląskich odbędzie się prezentacja
"Programu ochrony środowiska obejmującego plan gospodarki odpadami dla miasta
Piekary Śląskie", który zostanie przedstawiony w najbliższym czasie do zatwierdzenia
Radzie Miasta.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący RM
radny Tadeusz Kupiec z a m k n ą ł obrady SESJI RADY MIASTA dziękuję
wszystkim za udział w obradach sesji.
Protokołowała
H. Szołtysik
Przewodniczący
Rady Miasta
inż. Grzegorz Gowarzewski
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Przewodniczący
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w Piekarach Śląskich
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Biuro Rady Miasta przesyła do rozpatrzenia wniosek radnego Tomasza
Ciska zgłoszony na sesji rady Miasta w dniu 11 marca 2004 roku.

WNIOSEK
Wnoszę o podjęcie prac nad opracowaniem regulaminu obrad Rady
Miasta.

