Protokół Nr II/06
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 listopada 2006r.
Sesja Rady Miasta zwołana na wniosek Prezydenta Miasta odbyła się w sali
Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73 o godz. 10.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 23 radnych.
Ponadto na sesji obecni byli:
- Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wraz z kierownictwem Urzędu Miasta,
- Radny Sejmiku Województwa Śląskiego pan Mieczysław Jagiełło,
- Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Transportu Jerzego Polaczka pani
Małgorzata Gruszczyk,
- Goście i mieszkańcy miasta.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji otrzymali radni przed sesją i obejmował rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawie:
1. Zmian budżetu miasta w 2006 roku.
2. Stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
3. Stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.
4. Stawek podatku od posiadania psów.
5. Stawek opłaty targowej.
6. Utworzenia rachunku dochodów własnych dla Uniwersytetu III Wieku przy Zespole
Szkół nr 2.
7. Zmiany uchwały nr LI /498/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych.
8. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Przybylski witając
wszystkich radnych oraz zaproszonych gości i mieszkańców miasta przybyłych na sesję.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji.
Na wstępie poinformował, że na ostatniej sesji Rada podjęła uchwały o wygaśnięciu
mandatów radnych: Stanisława Korfantego i Jacka Zająca.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województwa (jedn. tekst Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn.
zmianami), który mówi, że "w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu
wyborczym (...) właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego podejmuje na
następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności ."
Także zgodnie z art. 23a. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym "radni, którzy uzyskali
mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są
obecni".
Kolejnymi kandydatami do składu Rady z okręgu wyborczego 1 i 3 , lista nr 18, KWW
Stanisława Korfantego są: pan Krzysztof Seweryn i pani Maria Wojszczyk, którzy wyrazili
zgodę na przyjęcie mandatu radnego i złożyli stosowne oświadczenia.
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Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zwrócił się o
rozpatrzenie na obecnej sesji Rady Miasta dodatkowo projektu uchwały w sprawie zmiany
w załączniku do uchwały nr LVIII/559/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia
26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Piekary Śląskie na rok 2007.
Z kolei głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty. Wyjaśnił, że zostało wszczęte
postępowanie nad uchwałą nr LI/498/06 z dnia 26 października 2006 roku. W uchwale tej
Rada Miasta zaakceptowała wskazanie Pełnomocnika jako osoby, która będzie realizowała
zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, natomiast według Wojewody wskazanie
powinno dotyczyć Urzędu Miasta i dlatego zapis ten powinien być zastąpiony wyrazami
„Urząd Miasta”. Jeżeli Rada zmieni ten zapis podczas obecnej sesji, wówczas uchwała nie
zostanie uchylona. W związku z tym Prezydent Miasta zwrócił się o podjęcie uchwały
podczas obecnej sesji.
Przewodniczący RM wniósł również o dokonanie zmian w punkcie 2 porządku obrad sesji o
rozpatrzenie jako pierwszych projektów uchwał w sprawie:
1. Wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach Śląskich pana Krzysztofa Seweryna.
2. Wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach Śląskich pani Marii Wojszczyk.
Po podjęciu uchwał radni złożą ślubowanie.
Do porządku obrad sesji uwagi wnieśli:
Radny Dariusz Iskanin wniósł o poszerzenie porządku obrad obecnej sesji o punkt
„interpelacje i wnioski radnych”.
Radny Jerzy Krauza wniósł o uzupełnienie porządku obrad sesji o następujące punkty:
1/ Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
2/ Ustalenie stałych Komisji Rady Miasta.
3/ Wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty jako wnioskodawca zwołania obecnej sesji Rady
Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie wszystkich zaproponowanych zmian w porządku
obrad sesji.
W związku z powyższym Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie przedstawione zmiany
do porządku obrad sesji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w
Piekarach Śląskich pana Krzysztofa Seweryna.
Zmiana została przez Radę przyjęta bezwzględną większością głosów – 21 głosów „za”, 0
głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w
Piekarach Śląskich pani Marii Wojszczyk.
Zmiana została przez Radę przyjęta bezwzględną większością głosów -21 głosów „za”, 0
głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
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3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr
LVIII/559/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 października 2006r. w
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na
rok 2007.
Zmiana została przez Radę przyjęta bezwzględną większością głosów - 20 głosów „za”, 0
głosów przeciwnych oraz 1 głos wstrzymujący.
4. Rozszerzenie porządku obrad sesji o punkt „interpelacje i wnioski”
Zmiana została przez Radę przyjęta bezwzględną większością głosów - 21 głosów „za”, 0
głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
5. Rozpatrzenie wniosku radnego Jerzego Krauza o przeprowadzenie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Wniosek został przez Radę przyjęty bezwzględną większością głosów – 14 głosów „za”,
7 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
6. Rozpatrzenie wniosku radnego Jerzego Krauza o ustalenie komisji stałych Rady
Miasta w Piekarach Śląskich.
Wniosek został przez Radę przyjęty bezwzględną większością głosów – 15 głosów „za”,
6 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
7. Rozpatrzenie wniosku radnego Jerzego Krauza o dokonanie w dniu dzisiejszym
wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
Wniosek został przez Radę przyjęty bezwzględną większością głosów – 14 głosów „za”,
7 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
W związku z przyjęciem wniosków Rada przystąpiła do przyjęcia porządku obrad sesji, który
obejmował:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach
Śląskich pana Krzysztofa Seweryna.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach
Śląskich pani Marii Wojszczyk.
3. Złożenie ślubowania przez nowych radnych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na
rok 2007.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla
Uniwersytetu III Wieku przy Zespole Szkół nr 2.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI /498/06 Rady Miasta w
Piekarach Śląskich z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
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11. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr
LVIII/559/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 października 2006r. w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na rok 2007.
13. Przeprowadzenie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
14. Ustalenie komisji stałych Rady Miasta w Piekarach Śląskich i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
15. Dokonanie w dniu dzisiejszym wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta i
podjęcie uchwały w tej sprawie.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
Porządek obrad sesji został przez Radę przyjęty bezwzględną większością głosów – 20
głosów „za”, 1 głos przeciwny oraz 0 głosów wstrzymujących.
W związku z przyjęciem porządku obrad sesji Przewodniczący RM zwrócił się o podjęcie
uchwał w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta pana Krzysztofa Seweryna i pani Marii
Wojszczyk.
W pierwszej kolejności przedstawił projekt uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady
Miasta w Piekarach Śląskich pana Krzysztofa Seweryna. Projekt uchwały otrzymali radni
przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM wniósł projekt pod
głosowanie
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/4/06 w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach Śląskich
pana Krzysztofa Seweryna stanowi załącznik do protokołu.
Z kolei Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu
Rady Miasta w Piekarach Śląskich pani Marii Wojszczyk. Projekt uchwały radni otrzymali
przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM wniósł projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/5/06 w sprawie wstąpienia do składu Rady Miasta w Piekarach Śląskich
pani Marii Wojszczyk stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3
Przewodniczący RM poinformował, że w związku z przyjęciem powyższych uchwał, zgodnie
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z
późn. zmianami) radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu zobowiązani są do
złożenia ślubowania, które odbywa się przez odczytanie roty ślubowania, a nowowybrany
radny powstaje i wypowiada słowo "ślubuję".
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie odczytał akt ślubowania:

4

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców" a nowo wybrani radni : Krzysztof Seweryn i Maria Wojszczyk
wypowiedzieli słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania Rada przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad
sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku.
Projekt otrzymali radni przed sesją.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radna Sława Umińska odnośnie pkt 1 uzasadnienia zapytała, na remonty jakich dróg
przeznaczone zostaną ponadplanowe dochody w wysokości 500.704-zł uzyskane z tytułu
usuwania szkód górniczych.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że od ubiegłego roku podpisane jest porozumienie z syndykiem
Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Siemianowicach Śląskich i środki te realizowane są w
ramach ugody sądowej, jak również tego, co w gmina wykonuje w ramach remontu z tytułu
szkód górniczych. Środki w podanej wysokości 500.000 zostaną przeznaczone na remont
drogi oraz wymianę kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Jagiellońskiej.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/6/06
do protokołu.

w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku stanowi załącznik

5.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Przed sesją Prezydent Miasta zgłosił autopoprawki do powyższego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Finansowego pan Marceli Jankowski poinformował, że autopoprawka
wynika z faktu, że w dalszej kolejności rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia formularzy do składania deklaracji podatkowych obowiązujących w naszym
mieście.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Ireneusz Komoszyński zapytał w jaki sposób przygotowywane były wysokości stawek
– czy w zależności od tego ile środków finansowych powinno wpłynąć do budżetu miasta czy
też przyjęty został pewien procentowy wzrost podatków, ponadto jaki przewiduje się realny
wzrost podatków w roku przyszłym. Zapytał także, w jaki sposób miasto będzie preferować
rodzimych przedsiębiorców odnośnie wysokości stawek podatkowych – zwolnień, obniżenia
stawek podatkowych itp, podobnie jak to ma miejsce w przypadku strefy Aktywności
Gospodarczej.
Prezydent Miasta wyjaśnił, że istota zwiększenia dochodów budżetowych miasta i związanej
z tym realizacji wydatków polega na pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł.
Kompetencje gminy w tym zakresie są ograniczone ponieważ gmina może się tylko
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ograniczać do ustalenia stawek i opłat podatkowych na terenie Miasta co jest przedmiotem
obrad sesji. Pozostałe wpływy są niezależne od kompetencji Rady Miasta i naliczane są w
ramach subwencji, udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Projekt budżetu na
2007 rok zamyka się deficytem i należy go zminimalizować poprzez zaciągnięcie kredytu lub
zwiększenie dochodów poprzez ustalenie nowych stawek podatkowych. Propozycja
zwiększenia stawek podatkowych dla osób fizycznych i prawnych o kilka czy kilkanaście
groszy zwiększy wpływy do budżetu, co jest w przedstawionych materiałach
przygotowanych dla radnych.
W przypadku przyjęcia proponowanych stawek podatkowych do budżetu miasta wpłynie
dodatkowo około 1.000.000-zł. Ponadto w latach przyszłych miasto musi się przygotować do
współfinansowania zadań realizowanych ze środków unijnych, na co muszą być generowane
środki z dochodów własnych. Forma zasilania budżetu poprzez wzrost opłat podatkowych jest
o wiele bardziej korzystna od sposobu uzupełniania deficytu budżetowego poprzez kredyty
czy pożyczki.
Odnośnie ulg podatkowych dla przedsiębiorców wyjaśnił, że samorząd miasta stosuje różnego
rodzaju preferencje podatkowe motywujące do rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia
nowych miejsc pracy. Natomiast wysokość lokalnych stawek podatkowych nie ma
bezpośredniego wpływu na rozwój przedsiębiorczości, w tym przypadku kluczowe są
elementy regulujące koszty pracy.
Na zakończenie Prezydent Miasta zwrócił się o przyjęcie uchwały w tej sprawie.
Radny Ireneusz Komoszyński stwierdził, że wzrost stawek podatkowych powinien być
przedstawiony procentowo, czego brak jest w materiałach, które radni otrzymali.
Z tym twierdzeniem nie zgodził się Prezydent Miasta ponieważ budżet nie jest tworzony
procentowo lecz przedstawia konkretne kwoty na określone zadania.
W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Finansowego pan Marceli Jankowski omówił
poszczególne pozycje podatkowe projektu uchwały oraz przewidywane możliwości
dodatkowych wpływów środków finansowych do budżetu miasta z tego tytułu.
Radny Dariusz Iskanin stwierdził, że uchwały podatkowe są bardzo istotne, mają niemały
wpływ na poziom dochodów gminy. Niedomówienia wypływają z faktu, że w uzasadnieniu
do uchwały oprócz stwierdzenia o dodatkowych wpływach do budżetu miasta brak jest
innych informacji w tym temacie. W przypadku gdyby Rada otrzymała dokładniejsze
wyjaśnienia odnośnie procentowego wzrostu podatków tak, jak podawane to było we
wcześniejszym okresie, wówczas byłoby to bardziej przejrzyste.
Radny Grzegorz Gowarzewski zapytał czy prawdą jest, że w przypadku przyjęcia
przestawionego wymiaru podatków od nieruchomości na 2007 rok koszt jednego hektara
gruntów rolnych wzrośnie o 1.000-zł /o tyle będzie wyższy podatek/.
Naczelnik Wydziału Finansowego pan Marceli Jankowski –wyjaśnił, że w materiałach, które
otrzymali radni pokazane są wysokości wpływów, jakie miasto uzyska z podwyższonych
stawek podatkowych.
Radny Andrzej Korfanty – z czego wynika wyższa stawka podatku dla osób fizycznych niż
prawnych.
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Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że są to propozycje miasta. Zmniejszenie
stawek podatkowych spowoduje niższe wpływy do budżetu, aby zwiększyć wpływy poszczególne stawki zróżnicowano.
Radny Tomasz Cisek stwierdził, że prawie 50% wpływów z tego rodzaju podatków pozostaje
w gminie. Zwiększenie stawek podatkowych nie będzie stanowiło motywacji do osiedlania
się na naszym terenie i dlatego należy ten fakt uwzględnić przy ustalaniu wysokości stawek.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
autopoprawki do projektu uchwały.
W § 4 pkt 1 zastąpić słowa :” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały” słowami
„określonego odrębną uchwałą”.
Autopoprawka została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
1.

W § 4 pkt 2 zastąpić słowa „ stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały” słowami
„określonego odrębną uchwałą”
Autopoprawka została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za” , 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
2.

W związku z przyjęciem autopoprawek Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt
uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Uchwała została przez Radę przyjęta 14 głosami „za”, 5 głosami przeciwnymi oraz 4 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR II/7/06 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok stanowi
załącznik do protokołu.
6.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.
Projekt omówił Naczelnik Wydziału Finansowego pan Marceli Jankowski.
Zaproponowane stawki są nieco wyższe od dotychczas obowiązujących, jednakże nie były
zmieniane od dwóch lat. Przyjęcie tych stawek umożliwi realizację założeń budżetowych.
Następnie kolejno omówił poszczególne pozycje stawek podatkowych, po czym zwrócił się
do Rady o przyjęcie projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Aleksander Kępski. Zapytał, jaki jest
prognozowany wzrost dochodów budżetowych przy ww. założeniach stawek podatkowych
oraz jaki procent dochodów budżetu stanowią dochody związane z podatkami od środków
transportowych.
Naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśnił, że w przypadku przyjęcia proponowanej uchwały
wzrost dochodów do budżetu szacowany jest na około 50-60 tys. złotych.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM wniósł projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 19 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 4 głosami
wstrzymującymi.
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UCHWAŁA NR II/8/06 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007
stanowi załącznik do protokołu.
7.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 20 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 3 głosy
wstrzymujące.
UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie stawek podatku od posiadania psów stanowi załącznik do
protokołu.
8.Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
1. Przewodniczący RM poinformował, że przed sesją Prezydent zwrócił się o wprowadzenie
do ww. projektu uchwały następującej autopoprawki:
- w § 5 projektu uchwały wprowadzić pkt 3 w brzmieniu:
"Miejsca do prowadzenia działalności handlowej podczas dorocznych pielgrzymek kobiet i
mężczyzn oraz odpustów, festynów i kiermaszu świątecznego określają odrębne przepisy.”.
Autoprawkę radni otrzymali przed sesją.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska
informując, że stawki obowiązujące w tym roku są niższe o 1,50 zł w pkt 1, 1,50 w pkt 2 i
1,50 w pkt 3.
W pkt 4 mniejsze są o 0,50 zł , w pkt 5 o 0,50 zł , w pkt 6 ppkt a o 0,50 zł. Zwiększa się
stawki w porównaniu do obecnych o 1,zł w pkt 6 ppkt b, o 1,50 zl w pkt 6 ppkt c jak również
w pkt 7 o 1-zł. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie. Wprowadza się także dzienna stawkę
opłaty targowej za jednostkowe stanowisko handlowe dla osób fizycznych, prawnych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej handlujących na terenach innych niż
wyznaczone w niniejsze uchwale. Mogą one być na terenach prywatnych jak również na
terenach gminy jednak w tym momencie osoba, która będzie chciała tam prowadzić handel i
postawić stanowisko handlowe musi mieć pisemną zgodę właściciela danego terenu, a stawkę
taką określa się w wys. 200-zł stoiska do 4 m2.
Wprowadza się także opłaty inkasenckie w wysokości 20% od zainkasowanych kwot.
W uchwale wyznaczone zostały osoby do przeprowadzania inkasa, miejsca do prowadzenia
handlu na terenie miasta,
Ponadto do § 5 zgłoszona została autopoprawka poprzez wprowadzenie pkt 3 w brzmieniu:
"Miejsca do prowadzenia działalności handlowej podczas dorocznych pielgrzymek kobiet i
mężczyzn oraz odpustów, festynów i kiermaszu świątecznego określają odrębne przepisy”.
Przepisami tymi będzie każdorazowe rozporządzenie Prezydenta Miasta w tym zakresie.
Ponadto odnośnie pobierania opłat przez inkasentów stwierdziła, że jest ono dosyć skuteczne
bowiem na planowane dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 46.000-zł za 10
miesięcy wykonanie wyniosło 93.902-zł. W związku z propozycją podniesienia stawek z tego
tytułu w 2007 roku planuje się wykonanie dochodów w tym zakresie na kwotę 120.000-zł.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
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Radny Grzegorz Gowarzewski - na Oś.Powstańcow Śl. zmienił się właściciel terenu
przeznaczonego do prowadzenia handlu. Obecny właściciel terenu pobiera opłaty od
handlujących. W związku z powyższym nie wiadomo, czy Rada może to uchwalić.
Radny Henryk Pryk – czy zapis w § 3 faktycznie dotyczy codziennej opłaty w wysokości
200-zł za ustawienie stoiska.
Radny Tomasz Cisek – odnośnie zapisu § 3 – czy stwierdzenie o wielkości stoiska powyżej 4
metrów kwadratowy oznacza, że nie można ustawić stoiska ponad tą wielkość czy też będzie
to bezpłatne.
Z kolei głos zabrał Prezydenta Miasta informując, że w rejonie ul. Ks. Krupy targowisko
funkcjonuje od wielu lat, zmienił się obecnie właściciel terenu w części powierzchni
handlowej. Gmina wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz nowym właścicielem
targowiska stara się te sprawy uporządkować poprzez ustalenie zasad jego funkcjonowania.
Ze strony miasta wyłoniła się nowa propozycja, aby przy współudziale ze Spół.
Mieszkaniową w rejonie ul. Krupy i ul. Skłodowskiej- Curie utwardzić nawierzchnię i
wydzielić miejsce do handlowania. Generalnie natomiast gmina pobiera opłaty od handlu zaś
decyzja o miejscu handlowania należy do sprzedających. Właściciel terenu ma również prawo
pobierania opłat za miejsce handlowe.
Odnośnie ustalenia wysokości stawki w § 3 – jest to stawka dosyć wysoka, wynikła ona
jednak z konieczności rozwiązania problemu handlu ze stoisk lokalizowanych przy głównych
ulicach / np. ul. Wyszyńskiego w Piekarach Śląskich przed Domem Handlowym „Perła”.
Sprzedawano tam głównie bardzo tanie towary a sprzedający pochodzili z ościennych miast.
Powodowało to interwencje osób prowadzących handel w sklepach przy ul. Wyszyńskiego,
które wynajmują lokale w zasobach komunalnych miasta i płacą miastu podatki. Poprzez
handel uliczny drastycznie spadły im wpływy ze sprzedaży. Na mocy obowiązujących
przepisów nie można było ograniczyć takiej działalności i zapobiegać konfliktom w tym
zakresie. W związku z tym postanowiono wzorem innych miast ustanowić tzw. stawkę
zaporową na tego typu działalność tym bardziej, że miasto posiada lokale przeznaczone do
prowadzenia działalności handlowej, bądź miejsca wyznaczone do handlowania.
Wyjaśnił także, że stanowisko przekraczające 4 metry kwadratowe traktowane jest jako
kolejne stanowisko.
Radny Henryk Pryk: jak się ma ten zapis w przypadku handlowania w czasie festynów na
terenie miasta – czy będzie to 15-zł czy 200-zł od stoiska.
Prezydent Miasta : w tym przypadku opłata będzie wynosiła 15-zł i 30-zł zgodnie z § 2
pkt 8 i 9.
Radny Tomasz Cisek: z projektu uchwały nie wynika jednoznacznie czy w przypadku
ustawienia stoiska o powierzchni 4,5 m2 opłata wynosi 200-zł , /2x 200-zł/ czy też jest to
wolne od opłaty lub jaką konkretna kwotę należy zapłacić.
W związku z powyższym zgłosił wniosek o zmianę zapisu § 3 następująco:
„opłata za ustawienie stoiska za każde rozpoczęte 4 m2 powierzchni - 200-zł”.
Radny Krzysztof Seweryn : na Oś. Wieczorka jest przygotowane miejsce do handlowania, a
nie ujęte w projekcie uchwały. Stoiska jakie się tam pojawią objęte zostaną opłatą w
wysokości 200-zł wobec powyższego, czy nie można tego miejsca zalegalizować poprzez
ujęcie go w projekcie uchwały.
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Prezydent Miasta : wskazanie tego miejsca do prowadzenia działalności handlowej musi
spełniać wszystkie określone standardy. Do chwili obecnej miejsce to nie było uznawane,
jako wyznaczone przez samorząd do działalności handlowej i dlatego nie można w chwili
obecnej wprowadzić takiego zapisu do projektu uchwały.
Radny Tomasz Wesołowski – w jaki sposób zostaną ustanowione odrębne przepisy
wymienione w autopoprawce do projektu uchwały oraz jak wygląda proces ich powstawania.
Prezydent Miasta – miejsca określone w autopoprawce / np. w czasie pielgrzymek są to
miejsca wyznaczone przy ul. Bytomskiej i skrzyżowanie z ul. Ziętka/ są każdorazowo
określane Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Radny Ireneusz Komoszyński – w projekcie uchwały nie wskazano warunków dla
prowadzenia działalności handlowej z samochodu. W związku z tym należy się zastanowić
czy wprowadzenie stawki zaporowej nie spowoduje zablokowania innej tego typu
działalności.
Prezydent Miasta – tego typu sprzedaż mogą regulować inne przepisy np. sanitarne. W
przypadku gdy w ciągu 2007 roku pojawią się pewne niepokojące sytuacje, czy też postulaty
osób handlujących na terenie miasta o uwzględnienie specyfiki ich działalności, będzie to
można rozpatrzyć w następnym roku. Nie należy jednak dokonywać generalnych zmian w
projekcie uchwały na podstawie jednostkowych przypadków.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
autopoprawkę.
W § 5 projektu uchwały wprowadzić pkt 3 w brzmieniu:
"Miejsca do prowadzenia działalności handlowej podczas dorocznych pielgrzymek kobiet i
mężczyzn oraz odpustów, festynów i kiermaszu świątecznego określają odrębne przepisy.”
Autopoprawka została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
Tomasza Ciska:
W § 3 po myślniku dotychczasowy zapis zmienić następująco:
„- opłata za ustawienie stoiska za każde rozpoczęte 4 m2 powierzchni - 200-zł”.
Wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych oraz
0 głosów wstrzymujących.
Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką
oraz przyjętym wnioskiem.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie stawek opłaty targowej stanowi załącznik do protokołu.
9.Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla
Uniwersytetu III Wieku przy Zespole Szkół nr 2.
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Projekt omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska. Wyjaśniła, że projekt uchwały wynika
z tego, że na sesji Rady Miasta w dniu 23.10.2006r powołany został Piekarski Uniwersytet
Trzeciego Wieku jak również został nadany Uniwersytetowi statut. Zgodnie z zapisami
statutu sprawy gospodarki finansowej określone zostaną odrębną uchwałą poprzez
wprowadzenie rachunku dochodów własnych. W związku z powyższym przygotowany został
projekt uchwały w tej sprawie. Rachunek dochodów własnych utworzony zostanie przy
Zespole Szkół Nr 2 z zaznaczeniem, że jest to rachunek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Piekarach Śląskich. Źródłami rachunku będą opłaty wpisowe za semestr, dochody z tytułu
udziału w zajęciach fakultatywnych, składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz
Uniwersytetu z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńcę oraz odsetki od środków
na rachunku bankowym. Ponadto środki te będą przeznaczone na zakup materiałów i
wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynajem sal dla uczestników Uniwersytetu oraz
wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia. Podstawą gospodarowania rachunku
będzie roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 wraz z Radą
Programową UTW. Środkami dysponować będzie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wraz z Radą
Programową.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWALA NR II/11/06 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla
Uniwersytetu III Wieku przy Zespole Szkół nr 2 stanowi załącznik do protokołu.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI /498/06 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska informując, że gmina
otrzymała dodatkowe środki z PFRON w wysokości 117.397-zł i uchwałą RM należy te
środki rozdysponować.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał Projekt pod
głosowanie.
Uchwala została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 2w głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/12/06 w sprawie zmiany uchwały nr LI /498/06 Rady Miasta w
Piekarach Śląskich z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik do protokołu.
11.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Załączniki do projektu uchwały radni otrzymali przed sesją.
Projekt omówiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska.
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Wyjaśniła, że obecnie wymagane są nowe wzory, na skutek zmian przepisów podatkowych.
Pewne wzory zostały już określone w rozporządzeniu. Ponadto gmina dostosowuje się
również do programu systemu podatkowego, który będzie wprowadzał identyfikację
podatnika w zakresie wszelkiego rodzaju podatków.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Grzegorz Gowarzewski – przedstawione wzory podatkowe powodują, że bardzo wiele
czynności, które do tej pory wykonywał Urząd Miasta będzie wykonywał podatnik. Podatnik
sam będzie musiał ustalać różne dane potrzebnych do wypełnienia deklaracji, podczas gdy do
chwili obecnej składał tylko taką informację, jaką posiadał.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty – urzędy gmin zaczynają pracować w oparciu o
systemy informatyczne, wzór deklaracji podatkowych jest prawie identyczny jak wzór PIT,
dla niektórych osób będzie to prawdopodobnie jednorazowy wysiłek, zaś w latach następnych
będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Zmiana druków musi być dokonana także ze względu na
wprowadzanie nowego systemu informatycznego.
Na zakończenie zwrócił się do Rady o przyjęcie projektu uchwały.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwala została przez Radę przyjęta 18 głosami „za”, 1 głosem przeciwnym oraz 4 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR II/13/06 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych stanowi załącznik do protokołu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr
LVIII/559/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 października 2006r. w
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na
rok 2007.
Projekt omówiła pani Jadwiga Musialik Pełnomocnik do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Wyjaśniła, że Rada Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 26 października 2006r uchwaliła
Program Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie na rok 2007 wskazując
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako realizatora wyżej
cytowanego Programu. By uniknąć uchylenia w/w uchwały należy w załączniku do uchwały
nr LVIII/559/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich słowa „ Pełnomocnika Prezydenta Miasta
do spraw Przeciwdziałania Narkomanii” zastąpić słowami „ Urząd Miasta w Piekarach
Śląskich” - wskazując tym samym jednostkę realizującą Program Przeciwdziałania
Narkomanii.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/14/06 w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr LVIII/559/06 Rady
Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na rok 2007 stanowi załącznik do
protokołu.
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13.Rada Miasta przystąpiła do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego Rady
Miasta.
Regulamin dla wyboru wiceprzewodniczącego radni otrzymali przed sesją.
Do przedstawionego regulaminu radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt
regulaminu dla wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta pod głosowanie.
Regulamin został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
W związku z przyjęciem przez Radę regulaminu Przewodniczący RM wniósł o powołanie
trzyosobowej komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miasta.
Przypomniał jednocześnie, że członkowie komisji skrutacyjnej pozbawieni są biernego prawa
wyborczego.
Radni zgłosili następujących kandydatów do komisji skrutacyjnej:
1. Radny Dariusz Iskanin zgłosił kandydaturę radnego Aleksandra Kępskiego, który wyraził
zgodę na pracę w Komisji.
2. Radny Jerzy Krauza zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Seweryna, który wyraził
zgodę na pracę w Komisji.
3. Radna Gabriela Kossakowska zgłosiła kandydaturę radnego Leszka Podzimskiego, który
wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Przewodniczący RM wniósł o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. Skład komisji
skrutacyjnej został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
W dalszej kolejności Rada przystąpiła do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego
Rady Miasta.
Na kandydata na wiceprzewodniczącego RM Przewodniczący RM radny Krzysztof
Przybylski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Krauza, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
W związku z tym, że Rada nie zgłosiła więcej propozycji Przewodniczący RM zamknął listę
kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta i zwrócił się do komisji
skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę w obradach do czasu
przygotowania kart do głosowania.
Wznowienie obrad po przerwie.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, zaś przewodniczący komisji przypomniał
zasady głosowania.
Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania i Rada przystąpiła do przeprowadzenia
głosowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie listy obecności odczytywał
nazwiska radnych, którzy następnie dokonywali aktu głosowania.
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Po zakończeniu głosowania Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach do czasu
obliczenia wyników głosowania przez komisję skrutacyjną
Wznowienie obrad po przerwie.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół komisji z przeprowadzonych
wyborów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z którym na funkcję
wiceprzewodniczącego RM w Piekarach Śląskich wybrany został radny Jerzy Krauza –
w głosowaniu wzięło udział 23 radnych, „za” głosowało 20 radnych, przeciw głosowało 3
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący RM odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich, który to projekt radni otrzymali
w trakcie sesji.
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 23 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych
oraz 0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR II/15/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w
Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
14. Rada przystąpiła do realizacji wniosku radnego Jerzego Krauza dotyczącego powołania
dzisiejszej sesji Rady Miasta Komisji stałych Rady Miasta.
W związku z powyższy Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Piotr Harwig zgłaszając wniosek o
rozszerzenie § 1 projektu uchwały poprzez dopisanie „pkt. 4 – Komisję ds. Oświaty” oraz
ustalenie zakresu jej działania podając równocześnie proponowany zakres działań:
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych przez
Prezydenta Miasta oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą
2. Analiza i ocena realizacji budżetu szczególnie w paragrafach dotyczących finansowania
oświaty.
3. Analiza zagadnień i proponowanie rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu w
mieście.
4. Komisja przedkłada Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego RM najpóźniej do
15 października plan pracy na przyszły rok.
Radny Jerzy Krauza – zaproponowane zostały tylko trzy komisje stałe ponieważ z
dotychczasowej praktyki wynika, że praca wszystkich komisji polegała głównie na
omawianiu projektów uchwał zaś Komisja zawsze może powołać ze swojego składu osoby,
które mogą się zająć merytorycznie konkretnymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres
działania Komisji. Powoływanie większej ilości Komisji, zdaniem radnego jest pozbawione
sensu.
Radny Piotr Harwig - nie zgodził się z tym tłumaczeniem i podtrzymał swój wniosek.
Radny Dariusz Iskanin – również nie zgodził się z tłumaczeniem radnego Jerzego Krauzy.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
wniosek zgłoszony przez radnego Piotra Harwiga.
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Wniosek został przez Radę oddalony – za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw 15
radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji
stałych Rady Miasta w Piekarach Śląskich.
Uchwala została przez Radę przyjęta 20 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 3 głosy
wstrzymujące.
UCHWAŁA NR II/16/06 w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta w Piekarach
Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
15. W związku z przyjęciem uchwały o powołaniu Komisji Rady Miasta, Rada przystąpiła do
wyboru Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie z zapisami Stautu Miasta - § 35 ust.1 wyboru przewodniczącego komisji dokonuje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszony został radny Henryk Pryk,
który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur radni nie zgłosili i Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
kandydaturę radnego Henryka Pryka na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej„za” głosowało 16 radnych, przeciw 6 radnych, w głosowaniu nie brał udziału radny Henryk
Pryk.
Z kolei Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji BudżetowoGospodarczej Rady Miasta.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zgłoszona została
kandydatura radnego Mariana Muszalika, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono Rada przystąpiła do głosowania nad
kandydaturą radnego Mariana Muszalika – „za” głosowało 13 radnych, 7 radnych głosowało
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji do spraw
Społecznych.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych zgłoszone zostały kandydatury
radnych: Marii Wojszczyk oraz Leszka Podzimskiego, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Jednakże radny Leszek Podzimski wycofał swoją kandydaturę i Rada przystąpiła do
przegłosowania kandydatury radnej Marii Wojszczyk.
W wyniku głosowania radna Maria Wojszczyk została wybrana na Przewodniczącą Komisji
ds. Społecznych 14 głosami „za”, 7 głosami przeciwnymi oraz 2 głosami wstrzymującymi.
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W związku z dokonaniem wyboru Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta, który radni otrzymali w trakcie
sesji, po czym poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 16 głosami „za”, 7 głosami przeciwnymi, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
UCHWAŁA NR II/17/06 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta w
Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
Interpelacje i wnioski radnych.
W tym punkcie obrad głos zabrali:
Radny Dariusz Iskanin wnioskował o wprowadzenie w oparciu o § 25 Statutu Miasta Piekary
Śląskie jako stałego punktu podczas obrad każdej sesji Rady Miasta punktu „interpelacje i
wnioski radnych”.
Radny Aleksander Kępski wnioskował, aby projekty uchwał wraz z uzasadnieniem były
przesyłane do radnych przed sesją drogą elektroniczną na wskazane przez poszczególnych
radnych adresy e-maile.
Radny Piotr Harwig wnioskował, aby powrócić do zwoływania sesji Rady Miasta na godzinę
13.00, co umożliwi w większym stopniu pracę radnym jak również spowoduje, że większość
zainteresowanych mieszkańców będzie mogła uczestniczyć w obradach sesji.
Radny Tomasz Wesołowski złożył następujące wnioski:
- o wcześniejsze, przynajmniej na kilka dni przed sesją przygotowanie i dostarczenie radnym
RM w Piekarach Śląskich załączników do uchwał,
- o przygotowanie w formie pisemnej w postaci załączników danych liczbowych w
szczególności danych statystycznych, porównawczych i szacunkowych, użycie formy
pisemnej wpłynie znacząco na poprawę jasności sformułowania, umożliwi także dokładne
zapoznanie się z danymi oraz zaoszczędzi radnym czasu.
W dalszej kolejności Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o składanie na piśmie
swoich kandydatur dotyczących pracy w komisjach Rady Miasta. Kandydatury należy składać
w Biurze Rady Miasta, aby na najbliższej sesji można było ustalić składy osobowe.
Następnie udzielił głosu Sekretarz Miasta pani Renacie Łuczak, która w imieniu Miejskiej
Komisji Wyborczej poinformowała, że ogłoszone zostały wyniki wyborów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, dlatego konieczne będzie zwołanie sesji Rady Miasta w
terminie 7 dni.
W związku z powyższym Przewodniczący RM wyznaczył termin kolejnej sesji Rady Miasta
na dzień 6 grudnia 2006r / środa/ o godz. 15,30 w sali MDK w Piekarach Śląskich.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM zamknął obrady II
sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dziękując wszystkim za udział w obradach.
Protokołowała
H. Szołtysik
Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Krzysztof Przybylski
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