PROTOKÓŁ NR XXV/04
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 9 września 2004r.
Sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich odbyła się w Miejskim Domu Kultury w
Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73 o godz. 12.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 21 radnych, nieobecnych 2
radnych usprawiedliwionych (Ireneusz Komoszyński, Dariusz Iskanin/.
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
• - Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty i kierownictwo Urzędu Miasta
• - Przewodniczący ugrupowań politycznych z terenu miasta
• - Zaproszeni goście.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres
międzysesyjny.
4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2004/2005.
5. Raport o przemocy rówieśniczej na podstawie badań ankietowych
przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miasta
Piekary Śląskie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dokonał Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski. Powitał wszystkich radnych, a w ich imieniu Prezydenta
Miasta pana Stanisława Korfantego wraz z kierownictwem Urzędu Miasta,
przewodniczących ugrupowań politycznych z terenu miasta oraz wszystkich gości
zaproszonych na sesję Rady Miasta.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad sesji.
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Rady o wprowadzenie zmian w
porządku obrad sesji, zgłaszając wniosek o rozszerzenie pkt.6 porządku obrad sesji o
rozpatrzenie dodatkowo 4 projektów uchwał. Jeden projekt uchwały wniesiony został
przez Komisję Stypendialną RM dotyczy ustanowienia stypendium dla uczniów i
studentów. Projekt ten otrzymali radni w dniu wczorajszym. Jednocześnie
Przewodniczący RM wyjaśnił, że wniesienie pod obrady tego projektu uchwały
powoduje, że odstępuje się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Stypendium Rady Miasta dla uczniów i studentów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, który to projekt otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o
sesji. Pozostałe zaś trzy projekty, które otrzymali radni przed sesją wniesione zostały
przez Prezydenta Miasta, prosząc Prezydenta Miasta o ich przedstawienie
i omówienie.
Prezydent Miasta Pan Stanisław Korfanty poinformował, że trzy projekty uchwał
zostały wprowadzone do porządku obrad sesji zgodnie z zapisem statutu miasta §14

ust.3 i §19 ust.2, a dotyczą one następujących tematów:
1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 157/XXVIII/204
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30.08.2004r.
Projekt tej uchwały został przygotowany z uwagi na to, że Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło nieważność uchwały RM XXIII/210/04 w
sprawie zmian budżetu miasta w części dot. przeniesienia środków budżetowych z
przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Uznano, że zakup samochodu przez
Gminę i przekazanie go Policji w użytkowanie jest niezgodne z przepisami, gdyż jeżeli
samochód dedykowany jest dla Policji to podlega środkowi specjalnemu i podatkowi
40 %.
Prezydent Miasta stwierdził, że w związku z zaistniałą sytuacją proponuje inne
rozwiązanie, a które zawarte zostało w autopoprawkach do zmian budżetu. Obecnie
Rada Miasta ma dwie możliwości. Podjęcie uchwały w formie skargi na orzeczenie
RIO uznając, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma racji. Druga możliwość to
odstąpienie od tego trybu, przyjmując przedłożoną autopoprawkę, co do zmian
budżetu miasta, gdzie proponuje się zakupienie z budżetu miasta samochodu dla
Straży Miejskiej, z którego korzystałaby również Policja, wykorzystując samochód do
wspólnych patroli.
Prezydent Miasta stwierdził, że decyzję w tej sprawie pozostawia Radzie, natomiast
sam opowiada się za odrzuceniem skargi i przyjęciem autopoprawki do budżetu
miasta.
Drugi projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie miasta w 2004r., w którym to
projekcie
uwzględniony jest temat samochodu dla Straży Miejskiej oraz proponuje się
przeznaczenie dodatkowych środków na doposażenie sanitarki reanimacyjnej.
Trzeci projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przez gminę Piekary Śląskie wniosku do
dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu " Fundusz na
Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" –
komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w
rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego" dotyczy budowy oświetlenia nowego połączenia drogowego ul. Papieża
Jana Pawła II z Obwodową Zachodnią w Piekarach Śląskich. Jeżeli Rada Miasta wrazi
wolę przyjęcia tego projektu uchwały to do 10.09.br można będzie złożyć wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o
przyznanie dotacji na realizacje tej inwestycji.
Do przedstawionej propozycji zmiany porządku obrad sesji Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał pod głosowanie zgłoszony
wniosek o zmianę porządku obrad sesji.
Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów /18 głosów "za", 0 przeciw,
2 wstrzymało się od głosu/.
Ad.2
Kolejnym punktem obrad sesji było przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady
Miasta, która odbyła się w dniu 22 lipca 2004r.
Protokół sporządzony został przez pracowników Biura Rady Miasta i wyłożony był do
wglądu radnym przed sesją.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta został przez Radę przyjęty jednogłośnie 20
głosów "za", 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu/.
Ad.3

Informację z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny przedstawił Radzie
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej kolejności Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych podejmowanych
działaniach i spotkaniach, w których brał udział.
• miasto Piekary Śląskie od kilku miesięcy wspólnie z Gminą Siemianowice
prowadzi działania w sprawie wygaszenia pożaru palącej się hałdy ( składowiska
odpadów) na granicy miast Piekar Śląskich i Siemianowic Śl. Na dzień dzisiejszy
trwa proces schładzania składowiska a w kolejnej fazie zostanie przeprowadzona
rekultywacja terenu. Zakończenie rekultywacji terenu przewiduje się w miesiącu
lipcu 2005. Jest przygotowana szczegółowa informacja w tej sprawie i radni mogą
się z nią zapoznać.
• Prezydent Miasta poinformował, że na realizację programu niskiej emisji miasto
otrzymało promesę z WFOŚ . W tym roku w formie dotacji miasto otrzyma
123.600 zł. oraz pożyczkę w kwocie 803.400 zł. z przeznaczeniem na
modernizację kotłowni, wykonanie docieplenia przegród budowlanych oraz
zabudowę układów solarnych dla podmiotów indywidualnych. Ponadto na lata
2005-2006 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie promesy dofinansowania
do kwoty 4.822.200 zł. Trwają prace przygotowujące do realizacji tego programu,
a także trwają prace z przygotowaniem obiektów komunalnych – placówek
oświatowych - do tego programu. Każdy wniosek wymaga przygotowania
dokumentacji.
• Szkoły na terenie miasta zostały wzbogacone o pracowanie komputerowe.
Szczegółową informację na ten temat przedstawi Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu.
• Prezydent Miasta zaprosił radnych do udziału imprezach sportowo-kulturalnych,
które odbędą się na terenie miasta w dniach 17, 18, 19 września br.
Do przedstawionych informacji głos zabrali:
Radny Jerzy Kulanek zwrócił się z zapytaniem czy realizowane zadanie dot.
utwardzenia ganków na ulicy Przyjaźni i Szymanowskiego (informacja strona 8) dot.
terenów prywatnych czy gminnych.
Radny Tadeusz Kupiec zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie rozpoczęte zadanie
dotyczące wykonania monitoringu oraz czy podjęte zostały działania związane z
utrzymaniem porządku w obrębie Kopca Wyzwolenia.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że prowadzone remonty
nawierzchni ganków na terenie Dąbrówki Wielkiej dotyczą terenów gminnych. Jeżeli
chodzi o przeprowadzenie monitoringu to sprawa zostanie załatwiona kompleksowo
poprzez realizację projektu informatycznego – stworzenie infrastruktury magistrali
komputerowej z wykorzystaniem światłowodów. Temat prowadzony jest przez
Kierownika Zespołu Informatyków i realizowany będzie ze środków funduszy
strukturalnych. Elementem tej sieci będzie również objęty monitoring, a
przedsięwzięcie to będzie realizowane przez kilka lat. Utrzymaniem i
zagospodarowaniem Kopca zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej. W budżecie na ten cel przeznaczone są stosowne środki,
które są ograniczone, a prace prowadzone są przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu. Bardzo istotne jest to, że Kopiec usytuowany jest na peryferiach miasta, to
też często teren jest dewastowany i zaśmiecany.
Jest koncepcja zagospodarowania obszaru Kopca co doprowadzi do rozwiązania tego
problemu, a obecnie rozpoczęto prace zmierzające do uchwalenia regulaminu

utrzymania Kopca, a tym samym podjęte zostaną działania prewencyjne zmierzające do
przestrzegania zapisów regulaminu. Prezydent Miasta pokreślił, że rozwiązaniem
mogła by być również sprawa objęcia terenu Kopca patronatem przez którąś z
organizacji społecznych.
Rada przyjęła informację Prezydenta Miasta do zatwierdzającej wiadomości.
Ad.4.
Kolejnym punktem obrad sesji była sprawa przygotowania palcówek do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2004/2005. Informację przedstawił Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu pan Marek Kapica i stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
radny Jerzy Kulanek, który poinformował, że bezpośrednio przed rozpoczęciem roku
szkolnego tj. w dniach 26,27,30 i 31 Komisja dokonała wizytacji wszystkich placówek
oświatowych na terenie miasta. Komisja podzieliła się na 2 zespoły. Zespoły te spisały
protokół, w którym ujęte zostały wszystkie uwagi dotyczące postępu robót. Protokoły
Przewodniczący Komisji przekazał do wykorzystania Prezydentowi Miasta.
Następnie przedstawił najbardziej istotne uwagi Komisji i tak:
• naprawić odpadające tynki na MSP Nr 11, Liceum Ogólnokształcącym, MSP Nr 3,
Miejskim Gimnazjum Nr 1,
• remontu w trybie pilnym wymaga dach MSP Nr 1, z którego dachówki spadają na
chodnik.
Wg Przewodniczącego Komisji remonty generalnie przebiegały pozytywnie, jednakże
zauważyć można było pewne niedociągnięcia np. w MSP Nr 1 dopiero na dwa dni
przed rozpoczęciem roku szkolnego malowano pomieszczenia szkolne.
W Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 malowanie zaplanowano dopiero na dzień
31,08.2004r, co zdaniem Komisji było zbyt późnym terminem.
Wygranie przetargu na wykonanie remontu wszystkich placówek przez jedną firmę
było może wygodną sprawą dla pracowników Urzędu Miasta, jednakże firma taka
powinna dysponować odpowiednią ilością pracowników lub też wynająć
podwykonawców tak, aby remonty można było zakończyć na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
W takiej sytuacji personel placówek mógłby spokojnie doprowadzić je do stanu
używalności we właściwym terminie.
Na zakończenie poinformował, że pozostałe zalecenia zawarte w protokołach obydwu
zespołów Komisja będzie szczegółowo omawiała na swych posiedzeniach.
Z kolei głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta pan Zbigniew Meres podziękował
radnym za przygotowaną informację.
Następnie poinformował, że Urząd Miasta ze swej strony również podjął działania
kontrolne po linii bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do nowego
roku szkolnego.
Straż Miejska sprawdzała wszystkie nieprawidłowości wymienione przez radnego
Jerzego Kulanka, które następnie były usuwane po czym przeprowadzano kolejne
kontrole.
Odnośnie sprawy odpadających tynków czy napraw ślusarskich stwierdził, że tego
typu sprawy w zasadzie należą do kompetencji dyrektorów szkół, którzy powinni
odpowiednio wcześniej zareagować na takie sprawy. Stwierdził, że wszystkie
przedstawione sprawy zostaną ostatecznie załatwione do 25 września 2004r.
Radna Gabriela Kossakowska zwróciła uwagę, że w Przedszkolu Nr 3 na I piętrze

poręcz pozbawiona jest barierki ochronnej co zagraża bezpieczeństwu dzieci.
Radny Tadeusz Kupiec zwrócił się z zapytaniem, czy Straż Miejska jest uprawniona
do oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. Zdaniem radnego powinna się
tym zajmować komisja złożona z ekspertów budowlanych, która potrafi ocenić stan
techniczny. Ponadto kierownicy i dyrektorzy szkół rokrocznie zgłaszają potrzeby
remontowe placówek oświatowych. W związku z powyższym zwrócił się z
zapytaniem, czy wykonane zostały remonty zgodnie z zaplanowanym zakresem
rzeczowym, czy też wykonany został tylko ten zakres rzeczowy, na jaki pozwalały
środki finansowe.
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Zastępca Prezydenta Miasta pan
Zbigniew Meres wyjaśniając, że badanie stanu technicznego w zakresie warunków
technicznych jest związane z kompetencjami konkretnego organu i osobiście nie mówił
o stanie technicznym, gdyż wówczas byłaby mowa o działalności Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub innych instytucji do tego powołanych.
Kierownictwo Urzędu Miasta planując akcję realizowaną przez Straż Miejską określiło
szczegółowo zakres działań Straży Miejskiej a szczególnie zakres kontroli.
Konkretnie dotyczyło to spraw bezpieczeństwa oraz tego, w jakim zakresie związane
to jest np. z odpadającym tynkiem, zwisającymi dachówkami itp. co mogło
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
Zdaniem Zastępcy Prezydenta Miasta było to na tyle zbieżne z tym, co mówił
Przewodniczący Komisji Edukacji, że wiele elementów zagrażających bezpieczeństwu
zostało usuniętych przed 1 września 2004r.
Przewodniczący Komisji radny Jerzy Kulanek zwrócił uwagę, że Z-ca Prezydenta
Miasta nie odniósł się do wniosku Komisji odnośnie harmonogramu robót w roku
przyszłym.
Ponadto członkowie Komisji nie byli zadowoleni ze sposobu i terminu
przeprowadzania remontów. Dyrektorzy placówek zgłaszali również uwagi dotyczące
jakości wykonywanych remontów, dlatego Komisja wnioskowała o zastanowienie się
nad systemem przeprowadzania remontów placówek oświatowych w okresie letnim w
roku przyszłym.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że w obecnym roku
budżetowym
/w tym również w okresie wakacyjnym/ wykonano zadanie na sumę ponad 1.200.000złotych. Znając wartość prac wykonanych w latach poprzednich /gdy resortem oświaty
kierował pan Jerzy Kulanek/ ma się to jak 1 : 10. Przy takiej ilości wykonywanych
prac mogą wystąpić pewne niedociągnięcia organizacyjne, które jednak także
występują na odcinku podlegającym dyrektorom szkół. Problemem nie jest wysokość,
z jakiej odpada tynk a dostrzeżenie tego faktu przez gospodarza obiektu i jak
najszybsze zgłoszenie odpowiedniej jednostce.
Odnośnie uwag dotyczących kwestii procedury przetargowej wyjaśnił, że Biuro
Zamówień Publicznych przestrzega przepisy prawne w tym zakresie, stara się jak
najlepiej rozwiązać sprawy. Pewne rzeczy z uwagi na obszerny zakres prac
remontowych wykonane zostały dopiero pod koniec wakacji. Ponadto dyrektorzy
niektórych placówek sami podkreślali, że dopiero w chwili obecnej wykonane zostały
prace, o które występowali 10 lat wcześniej.
Problemy i potrzeby remontowe placówek oświatowych powinny być dostrzegane i
zgłaszane władzom miasta przez dyrektorów placówek a nie przez kolejne komisje

kontrolujące.
Zwrócił się o wskazanie dyrektorów placówek niezadowolonych z wykonanych prac,
aby można było zgłosić te fakty wykonawcy w celu poprawy wykonania prac
remontowych.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że Rada przyjęła przedstawioną informację do
zatwierdzającej wiadomości.
Ad.5
Kolejnym punktem obrad sesji był raport o przemocy rówieśniczej na podstawie badań
ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
miasta Piekary Śląskie.
Raport sporządzony został przez Stowarzyszenie STORKOLIS w Piekarach Śląskich.
Na przełomie m-ca maja i czerwca 2004r Stowarzyszenie STORKOLIS
przeprowadziło
w wybranych losowo szkołach na terenie naszego miasta tj. w 5 szkołach
podstawowych
i 3 gimnazjach badania ankietowe celem zbadania skali zjawiska przemocy
rówieśniczej
tj. relacji zachodzących pomiędzy dziećmi na terenie szkoły.
Raport sporządzony został w formie pisemnej i dostarczony został radnym jak również
przedstawiony był radnym na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i
Sportu oraz Komisji Prawa i Porządku.
W imieniu Stowarzyszenia STORKOLIS raport przedstawiła pani Ewa Krytowska i
stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionej informacji stanowisko Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM pan Marek Kapica.
Stanowisko Urzędu Miasta stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto pan Marek Kapica poinformował, że zdarzają się również ekstremalne
przypadki pedagogiczne np. w Toruniu, wobec których dyrekcje szkół oraz wszelkie
programy profilaktyczne są bezsilne. Demoralizacja najbardziej patologicznych
przypadków wychowawczych jest ogromna. W tym wypadku jedynym skutecznym
rozwiązaniem byłoby wnioskowanie do Ministerstwa Edukacji i posłów na sejm o
zmianę prawa szkolnego szczególnie w systemie kar i nagród.
Na dzień dzisiejszy najwyższym wymiarem kary dla ucznia za zachowanie patologiczne
jest negatywna ocena z zachowania, co budzi uśmiech politowania i kpiny
młodocianych przestępców. Wprawdzie nie jest ich dużo, tym niemniej personel
pedagogiczny jest wobec nich bezradny. System karania powinien być zmieniony w
taki sposób, żeby kara odstraszała od popełnienia przestępstwa. Wówczas wszystkie
podjęte działania byłyby z pewnością bardziej skuteczne. Karą może być np. wydalenie
ze szkoły z nakazem poszukania przez rodziców innej szkoły. Dyrektorzy szkół
powinni dostać "do ręki odpowiednie narzędzia" jakimi można byłoby zapobiegać
zjawiskom patologicznym.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty, który poinformował,
że temat ten będzie przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

działającej przy Prezydencie Miasta.
Radny Tomasz Cisek będący równocześnie Prezesem Stowarzyszenia STORKOLIS
zaapelował do Prezydenta Miasta i radnych RM o umieszczenie w programie
współpracy miasta z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2005 rok tematyki przeciwdziałania przemocy i agresji w szkołach.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że Komisja ma w swoim programie
działania tą tematykę, w związku z tym dodatkowe apele w tej sprawie nie są
konieczne.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny Grzegorz
Gowarzewski podziękował Stowarzyszeniu STORKOLIS za opracowanie i
przedstawienie Radzie informacji o stosowanej przemocy rówieśniczej w szkołach.
Ad.6.
Kolejnym punktem porządku obrad sesji było rozpatrzenie projektów uchwał.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła 18 projektów uchwał.
Projekty uchwał otrzymali radni przed sesją lecz nie wszystkie omawiane były na
posiedzeniach Komisji RM.
1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Piekary Śląskie do
porozumienia
o współpracy w zakresie przygotowania projektu "System Elektronicznej
Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim".
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poinformował, że projekt uchwały
omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji RM i pozytywnie został
zaopiniowany przez Komisje..
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przez Radę pozytywnie jednogłośnie (21 głosów „za”, 0
przeciwnych, 0 wstrzymujących się).
UCHWAŁA NR XXV/218/04 w sprawie przystąpienia Gminy Piekary Śląskie do
porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu "System
Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim"
stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Piekarach
Śląskich
w placówkę socjalizacyjno-interwencyjną.
Projekt omawiany był na posiedzeniach wszystkich Komisji RM.
Przewodniczący wszystkich resortowych Komisji RM poinformowali, że Komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący RM radny Grzegorz
Gowarzewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta przez Radę pozytywnie jednogłośnie (21 głosów „za”, 0
przeciwnych, 0 wstrzymujących się).
UCHWAŁA NR XXV/219/04 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Piekarach
Śląskich w placówkę socjalizacyjno-interwencyjną stanowi załącznik do protokołu.
2) 3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/04 Rady Miasta
w Piekarach Śląskich z snia 29.01.2004r w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny
na
rok 2004r.
Projekt był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji RM.
Przewodniczący resortowych Komisji RM poinformowali, że Komisje RM
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie / 21 głosów "za", 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących./.
UCHWAŁA NR XXV/220/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/04 Rady
Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia
planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na rok 2004 stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżetach miasta na lata 2004-2006 w celu współfinansowania inwestycji w
SP ZOZ pn. "Szpital Miejski" w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt omawiany był na posiedzeniach wszystkich resortowych Komisji RM.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała został przez Radę przyjęta jednogłośnie / 21 głosów "za", 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XXV/221/04 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżetach miasta na lata 2004-2006 w celu współfinansowania inwestycji w SP ZOZ
pn. "Szpital Miejski" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego stanowi załącznik do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżetach miasta na lata 2004-2006 w celu współfinansowania inwestycji w
SP ZOZ pn. " Zespół Opieki Zdrowotnej" w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt omawiany był na posiedzeniach wszystkich resortowych Komisji RM.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 18 głosami "za", 2 głosami przeciwnymi oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXV/222/04 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżetach miasta na lata 2004-2006 w celu współfinansowania inwestycji w SP ZOZ
pn.
" Zespół Opieki Zdrowotnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia nowej treści załączników Nr 1 i 2
do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich oraz jednolitego tekstu statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital
Miejski" w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach wszystkich resortowych Komisji RM
przed sesją. Przewodniczący Komisji poinformowali, że projekt został zaopiniowany
pozytywnie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
1) Radny Tomasz Cisek zwrócił się o wykreślenie w § 8 statutu słów " kasy
chorych" tak,
aby nie wykluczyć możliwości kontraktowania usług z innymi podmiotami np.
MEDICOWER.
Ponadto wniósł, aby w § 20 pkt. I o treści: " Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:" wykreślić zapis pkt 3 –
"rozporządzenie
z dnia 17 stycznia 1997r Ministra Finansów w sprawie amortyzacji" gdyż
rozporządzenie
to już nie obowiązuje. Obecnie obowiązującą jest ustawa o podatku dochodowym
od osób
prawnych.
Ponadto w § 20 pkt VI, pkt 1 zapis, że ujemny wynik finansowy Szpital pokrywa
we
własnym zakresie- jest sprzeczny z zapisem pkt 6 stanowiącym, że zobowiązania i
należności Szpitala Miejskiego stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy.
Wobec powyższego radny zwrócił się o wyjaśnienie czy zapis ten dotyczy tylko
przypadku
likwidacji, bowiem w innym przypadku wszystkie uchwały dotyczące poręczenia
kredytowego staną się bezprzedmiotowe, gdyż wszystkie niespłacone należności
stają się
wówczas należnościami gminy. Wobec powyższego zaproponował w pkt VI,
ppkt 6 przed słowami "zobowiązania i należności" dopisać słowa " w przypadku
likwidacji".
Przewodniczący RM zwrócił się do Radcy Prawnego o wyjaśnienie powyższych

wątpliwości.
Radca Prawny pan Ignacy Kacy wyjaśnił, że Rada Miasta zatwierdza tylko Statut.
Natomiast uchwalenie statutu i wszelkich zmian do niego dokonuje Rada Społeczna
ZOZ.
Wprowadzenie proponowanych zmian musi poprzedzić uchwaleniem ich przez Radę
Społeczną ZOZ wobec czego temat musi wrócić pod obrady Rady Społecznej.
W chwili obecnej Rada Miasta bez zgody Rady Społecznej nie może uchwalać zmian
zgłoszonych przez radnego Tomasza Ciska.
Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ – Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia jednolitego tekstu statutu, czyli
zebrania w całość wszystkich uchwał dotyczących zmian statutowych, które w latach
2000-2004 były podejmowane przez Radę Miasta.
Natomiast wątpliwości co do spójności istniejącego zapisu z obecnym prawem
podnoszone na sesji przez radnego Tomasza Ciska jak i przez radnego Jerzego
Kulanka podczas obrad Komisji są sprawą dyskusyjną.
Jeżeli Rada Miasta wyraziłaby wolę dostosowywania szczegółowych zapisów do
obowiązujących obecnie struktur to w odrębnym postępowaniu należałoby podjąć
inicjatywę uchwałodawczą co z kolei wymaga pewnego procesu konsultacyjnego.
Projekt uchwały mówi tylko o zbiorczym przedstawieniu wszystkich zmian
dokonanych dotychczas przez Radę Miasta zaś wszelkie propozycje zmian wymagają
odrębnego postępowania i te dwie sprawy należy rozdzielić.
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego radny Andrzej Żydek zwrócił
uwagę, że na posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ dysponował
już tekstem jednolitym statutu poprawionym przez Radę Społeczną i zaproponował
stosowny projekt uchwały. Wobec tego obecny projekt uchwały zdaniem radnego nie
musi być przez Radę rozpatrywany.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że przyjęcie lub odrzucenie
projektu uchwały należy do decyzji Rady. Proces legislacyjny korekt trwa co najmniej
miesiąc,
z uwagi na procedury terminowe. Ponadto według uzasadnienia projektodawcy,
projekt uchwały przygotowany został z inicjatywy organów nadzorczych – NFZ,
Wojewody Śląskiego- celem umożliwienia prowadzenia pracy nadzorczej w oparciu o
jeden scalony dokument.
Zgodnie z wolą Rady zgłoszone wnioski można wprowadzić, jednakże organa
nadzorcze nie wnoszą zastrzeżeń do obecnych zapisów.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ
o udzielenie Radzie wyjaśnień.
Dyrektor SP ZOZ w Piekarach Śląskich Pan Henryk Myrcik wyjaśnił, że organ
nadzorczy Wojewody Śląskiego zwrócił się do SP ZOZ o ujęcie wszystkich
dotychczasowych zmian w statutach / 8 uchwał / w tekście jednolitym bez
dokonywania innych zmian.
Od miesiąca stycznia 2005 roku rozpocznie się nowa procedura rejestracyjna, która
trwać będzie do czerwca 2005 roku po czym zgodnie z przygotowywanym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Wojewoda wyda zarządzenie nowych rejestrów
wszystkich zakładów służby zdrowia.
W chwili obecnej nie wiadomo kiedy NFZ rozpocznie procedurę przetargową ofert.

ZOZ otrzymał również komunikat, aby w chwili obecnej pozałatwiać wszystkie sprawy
rejestrowe, gdyż może się okazać, że trzeba będzie składać oferty w bardzo szybkim
terminie
w listopadzie lub grudniu. Aby móc przystąpić do składania ofert należy mieć w
pierwszej kolejności uporządkowane wszystkie sprawy rejestrowe.
Projekt uchwały reguluje jedynie sprawy porządkowe nic nie zmieniając w treści
statutu.
Natomiast radni ze swej strony mają rację stwierdzając, że w przyszłości trzeba będzie
dokonać pewnych zmian.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, że na tej samej zasadzie dnia 24 czerwca br.Rada
Miasta dokonała przyjęcia pewnych uchwał, które miały mieć tylko charakter
porządkowy zaś organ Wojewody w dalszej kolejności je odrzucił, czy i tym razem nie
będzie podobnie.
Dyrektor SP ZOZ pan Henryk Myrcik wyjaśnił, że uchwały zostały zwrócone,
ponieważ nie zostało dokładnie sprecyzowane, kto przejmuje świadczenie usług po
likwidowanych przychodniach.
Obecnie projekt uchwały zawiera jednolity tekst statutu Szpitala i ZOZ wraz ze
zmianami, jakie zostały wprowadzone do tych statutów od 2000 roku.
Radny Tomasz Cisek zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Myrcika, czy oddalenie
projektu uchwały z obecnej sesji i przedłożenie jej ponownie po zakończonej
procedurze opiniowania zgłoszonych do niej uwag / tj. około 1 miesiąca czasu/
spowoduje konsekwencje w stosunku do ZOZ i Szpitala Miejskiego.
Dyrektor SP ZOZ pan Henryk Myrcik stwierdził, że nie potrafił odpowiedzieć w
sposób jednoznaczny na to pytanie, ponieważ nie dysponuje jeszcze informacją
dotyczącą warunków kontraktowania usług.
Ze swej strony optował za podjęciem uchwały podczas obrad obecnej sesji, jednakże
decyzję w tej sprawie pozostawił woli Rady.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że rozumie intencje radnego
Tomasza Ciska, ale podjęcie tej uchwały ułatwi pracę zainteresowanym osobom nad
wprowadzeniem koniecznych zmian w statutach.
Ponadto w niedługim czasie ogłoszony będzie konkurs na kontraktowanie świadczeń,
gdzie istotnym elementem jest przedłożenie statutu jednostek organizacyjnych
ubiegających się o kontrakty.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, że każda osoba, która
będzie nad tym pracowała ma już jednolity tekst. Ponadto, aby zapobiec
podejmowaniu przez Radę Miasta niedopracowanych uchwał wniósł o zdjęcie tego
projektu uchwały z obrad obecnej sesji Rady Miasta.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że jest przeciwny oddaleniu
projektu uchwały z obrad obecnej sesji RM, gdyż projekt uchwały jest dobrze
przygotowany.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski podtrzymał wniosek o oddalenie
projektu uchwały z obrad sesji, celem jej dopracowania i ponownego przedstawienia

podczas obrad sesji w miesiącu październiku 2004r.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie wniosek o oddalenie projektu uchwały z obrad obecnej sesji RM.
Wniosek został przez Radę przyjęty 9 głosami "za", 8 głosami przeciwnymi.
Wobec oddalenia rozpatrzenia projektu uchwały, Prezydent Miasta zwrócił się do
inicjatorów zmian w statucie o złożenie stosownych wniosków do Dyrekcji Szpitala
Miejskiego lub Prezydenta Miasta.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, że projekt uchwały został zdjęty z obrad sesji w
związku z czym do tego projektu uchwały nie ma żadnych wniosków.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/04 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
stomatologicznych w SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach
Śląskich.
Projekt omawiany był na posiedzeniach wszystkich resortowych Komisji RM.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwala została przez Radę przyjęta 14 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 7
głosach wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXV/223/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/04 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
stomatologicznych w SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach Śląskich
stanowi załącznik do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/203/04 Rady Miasta
Piekary
Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
diagnostycznych w
SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach Śląskich.
Projekt omawiany był na posiedzeniach wszystkich resortowych Komisji RM.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 13 głosami "za", 2 głosami przeciwnymi oraz 5
głosami wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXV/224/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/203/04 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
diagnostycznych w SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach Śląskich

stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/04 Rady Miasta
Piekary
Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
specjalistycznych
w SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach Śląskich.
Projekt omawiany był na posiedzeniu wszystkich resortowych Komisji RM.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 15 głosami "za", 3 głosami przeciwnymi oraz 3
głosami wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXV/225/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/04 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji poradni
specjalistycznych w SP ZOZ pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Piekarach Śląskich
stanowi załącznik do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2004 Nagrody Miasta
Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.
Projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji RM przed
sesją.
W związku z tym Przewodniczący RM poprosił Przewodniczącego Komisji ds.
przyznania Nagrody im. W.Hajdy pana Alfreda Kierę o omówienie projektu uchwały i
przedstawienie laureatów.
Przewodniczący Komisji pan Alfred Kiera poinformował, że w dniu 25 sierpnia 2004r
Komisja odbyła swoje posiedzenie i podjęła uchwałę Nr 1/04 , w której proponuje
przyznanie nagrody im.W.Hajdy w postaci statuetki pani Marii Kopeć i panu
Antoniemu Potempie.
W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Krauza, który zwrócił się o podanie liczby
kandydatów, zgłoszonych do Nagrody oraz o podanie kryteriów jakimi kierowała się
Komisja przy dokonywaniu wyboru.
Pan Alfred Kiera dodatkowo poinformował, że do Komisji wpłynęły 4 wnioski o
przyznanie nagrody dla:
• pani Elżbiety Czarneckiej
• pana Józefa Franielczyka
• pani Marii Kopeć
• pana Antoniego Potempy
Komisja dokonała rozpatrzenia poszczególnych wniosków zgłoszonych kandydatów
i dokonała ich oceny w punktacji od 1-10 według następujących kryteriów:
1/ Znaczenie i wpływ działalności dla poziomu życia kulturalnego w mieście.
2/ Wartość, poziom dokonań artystyczno - kulturalnych.
3/ Promocja miasta na zewnątrz - w regionie, kraju, zagranicy.
4/ Ciągłość i aktywność działania w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania

kultury.
5/ Ogólna ocena działalności organizacyjnej, kulturalnej, oświatowo-wychowawczej
w zakresie pielęgnowania, kultywowania i utrzymaniu śląskiej tożsamości
kulturalnej.
W dyskusji innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta 15 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 2
głosami wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXV/226/04 w sprawie przyznania w roku 2004 Nagrody Miasta
Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy stanowi załącznik do
protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w placówkach
oświatowych Piekar Śląskich.
Projekt nie był omawiany przed sesją na posiedzeniach wszystkich Komisji.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Edukacji pan Marek Kapica.
Poinformował, że dyrektorzy piekarskich placówek oświatowych w latach 90-tych
podjęli działania gospodarcze w celu uzupełnienia budżetu swoich placówek . Zyski z
tej działalności były odprowadzane na konto środków specjalnych, a dochody te były
również dochodami budżetu miasta. W latach 90-tych dyrektorzy mieli pewne prawa
dysponowania tymi środkami. W późniejszym czasie prawo to zostało wycofane,
ponieważ uznano że są to dochody miasta i są redystrybuowane w formie budżetu. W
tym momencie dyrektorzy nie mieli możliwości dysponowania wypracowanymi przez
siebie środkami finansowymi.
Projekt uchwały przywraca prawo dysponowania środkami uzyskanymi przez daną
placówkę oświatową i precyzuje, na co te środki mogą być przeznaczone.
Pozyskiwanie przez dyrektorów placówek oświatowych funduszy w ramach środków
specjalnych wymaga podejmowania dodatkowych działań prawnych, finansowych i
organizacyjnych. Jest to duży wysiłek ze strony dyrektorów a równocześnie
sprawdzian ich umiejętności menedżerskich i wyraz troski o dodatkowe dochody
oświaty znajdującej się
w trudnej sytuacji finansowej. Mobilizująca dla dyrektorów będzie możliwość
samodzielnego decydowania o przeznaczeniu środków wypracowanych przez
placówkę, zaś środki specjalne będą dodatkowym uzupełnieniem skromnych budżetów
poszczególnych jednostek, które uzależnione będą również od operatywności i
kreatywności dyrektorów placówek i całego grona pedagogicznego.
Na zakończenie swej wypowiedzi przeprosił Radę za błąd, jaki wkradł się do projektu
uchwały. W wykazie nie została bowiem ujęta Zasadnicza Szkoła Zawodowa co
zostało zgłoszone jako autopoprawka do projektu uchwały.
Następnie głos zabrał radny Jerzy Kulanek poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Edukacji zwrócił uwagę, że wpływy na konto środków specjalnych pochodzą
również
z innych źródeł.
Uwzględniono w autopoprawce darowizny i spadki, natomiast nie uwzględniono
zwrotu kosztów za media od współużytkowników. Jako przykład podał budynek sali
gimnastycznej w Kozłowej Górze. Utrzymanie budynku obciąża koszty Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 3. Natomiast współużytkownik, jakim jest Przychodnia

Rejonowa, powinna zapłacić za media i te środki winne trafić na konto szkoły, gdyż ta
szkoła ponosi np. koszty za centralne ogrzewanie.
Są to koszty nie tylko za ogrzewanie sali gimnastycznej, ale również pomieszczeń w
których mieści się Przychodnia Rejonowa, a które to pomieszczenia kiedyś
przekazane zostały w nieodpłatnie w użytkowanie do ZOZ.
W związku z tym na posiedzeniu Komisji wnioskował, aby w § 2 dodać 4 akapit o
treści – zwrotu kosztów od współużytkowników za zużyte media / centralne
ogrzewanie, wodę, prąd itp/.
Radny Tadeusz Kupiec wyraził obawę, czy ta uchwała nie zaangażuje dyrektorów do
bycia menedżerami i szukania pieniędzy na utrzymanie szkół lub wykonania
ewentualnych robót, niż zajęcie się sprawami pedagogicznymi.
Radna Gabriela Kossakowska odniosła się do wypowiedzi radnego stwierdzając, że
wręcz przeciwnie dyrektorzy szkół dążą do pozyskiwania środków m.in. poprzez
prowadzenie kursów, co nie odbywa się kosztem młodzieży. Poinformowała, że
dyrektorzy wręcz są zadowoleni, że taka uchwała zostanie podjęta.
Z kolei głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanislaw Korfanty ustosunkował się do
wypowiedzi radnego Jerzego Kulanka . Stwierdził, że w projekcie uchwały jest
pozycja "różne opłaty i składki" gdzie mogą być gromadzone środki z opłat. Dyrektor
zaś sam sobie będzie ustalał cenę /będzie to cena umowna/ np. za wynajem sali
gimnastycznej i w cenie będą koszty związane z utrzymaniem sali. Ta uchwała daje
dyrektorom szkół większe możliwości pozyskania środków i tak jak powiedziała radna
G.Kossakowska takich rozwiązań dyrektorzy oczekiwali.
Radny Jerzy Kulanek stwierdził, że został źle zrozumiany. Opowiada się jak
najbardziej za tą uchwałą ,ale chodzi mu o specyficzny przypadek - Przychodnię
Rejonową Nr 3 mieszczącą się w budynku sali gimnastycznej, a która jest wyłączona z
opłat czynszowych. Zdaniem radnego jednakże za media – ogrzewanie, wodę, światło
- ZOZ winien płacić szkole. Stosowne umowy w tym temacie są sporządzone.
jednakże środki te nie wpływają wprost do szkoły.
Radny Wincenty Hajda stwierdził, że dotychczas szkoły nie miały możliwości
dysponowania wypracowanymi przez siebie środkami finansowymi. Obecnie
proponowana uchwała daje taką możliwość i opowiedział się za jej podjęciem.
Radny Tomasz Cisek zgłosił wątpliwości co do uzasadnienia projektu uchwały, gdyż
zdobywanie środków finansowych nie jest zadaniem szkoły. Dyrektorzy szkół nie mają
być menedżerami firm. Powinno to zostać wyraźnie sprecyzowane podczas obrad
obecnej sesji.
Radny Piotr Harwig nie zgodził się z wypowiedzią swojego poprzednika, gdyż jego
zdaniem obecne zainteresowanie dyrektorów szkół zdobywaniem funduszy jest bardzo
małe.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, że radny Tomasz Cisek miał na względzie to, aby
kryterium oceny działalności dyrektora szkoły nie stała się czasami wielkość
pozyskanych przez niego środków finansowych na działalność szkoły.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w placówkach
oświatowych Piekar Śląskich.
Uchwała został przez Radę przyjęta 17 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.

UCHWAŁA NR XXV/227/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w
placówkach oświatowych Piekar Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
do
zatwierdzania projektów w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez
programy stypendialne" współfinansowanych przez Europejski Fundusz
Społeczny
i Budżet Państwa.
Przewodniczący RM poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany na
wszystkich posiedzeniach Komisji RM, lecz stanowisko do projektu uchwały
wypracowała Komisja Stypendialna prosząc Przewodniczącego Komisji o zabranie
głosu.
Przewodniczący Komisji radny Wincenty Hajda poinformował, że projekt tej uchwały
stwarza Prezydentowi Miasta możliwości do ubiegania się o środki stypendialne dla
studentów w ramach ZPORR. Celem tego Programu jest podniesienie dostępu do
kształcenia na poziomie wyższym studentów z obszarów wiejskich oraz objętych
restrukturyzacją przemysłu.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i
zwrócił się do radnych o jego przyjęcie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Jerzy Kulane.
Stwierdził, że Prezydenta Miasta można upoważnić w ramach działania do złożenia
wniosku o pieniądze nie zaś do zatwierdzania projektów. Projekt bowiem zatwierdziła
odpowiednia Komisja w Warszawie do tego powołana w składzie przedstawicieli
ministerialnych i innych gremiów. Projekt jest jeden dla całego kraju – pomoc dla
młodzieży z europejskiego funduszu stypendialnego.
Koordynator pan Marek Kapica wyjaśnił, że w tej sprawie skontaktowano się z
Wydziałem Programowania Rozwoju Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego panem Rafałem Widachą skąd uzyskano
odpowiedź, że preferowany jest zapis zatwierdzania projektu na poziomie miasta w
tym przypadku Piekar Śląskich. Projekt piekarski jest częścią projektu
ogólnopolskiego. Zapisy takie istnieją również w uchwałach innych gmin.
Konkurs na realizację działania 2.2. był już raz ogłoszony i prawdopodobnie będzie
jeszcze ogłaszany, dlatego zastosowano zapis w liczbie mnogiej.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty w odniesieniu do zapisu projektu uchwały
zaproponował, aby wzorem innych gmin pozostawić zapis w jego dotychczasowej
treści.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 18 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 1
głosem wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXV/228/04 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary

Śląskie do zatwierdzania projektów w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne" współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i
Budżet Państwa stanowi załącznik do protokołu.
13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów i
studentów.
Projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji.
O przedstawienie i omówienie projektu uchwały Przewodniczący RM poprosił
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej radnego Wincentego Hajdę.
Przewodniczący Komisji Stypendialnej radny Wincenty Hajda poinformował, że w
uchwale w sprawie zmian stypendium RM Nr XXIV/216/04 z dnia 22 lipca 2004r
zobowiązano Komisję Stypendialną do przyznawania studentom stypendium z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe , gdyż
sprawa ta wymaga szerszego zaangażowania się administracji w realizację tego rodzaju
stypendiów.
Członkowie Komisji Stypendialnej proponują, aby Komisja Stypendialna RM w
dalszym ciągu zajmowała się pomocą materialną dla uczniów, ze środków
pochodzących z budżetu miasta jak również dla studentów, którzy nie zostaną objęci
pomocą materialną z Europejskiego Funduszu Społecznego, a spełniają kryteria
wymagane Regulaminem Komisji Stypendialnej.
Sprawą zaś stypendiów unijnych winien zajmować się Wydział Edukacji.
W związku z tym zmiany wymaga Regulamin przyznawania Stypendium. Z uwagi na
to, że byłaby to kolejna zmiana Regulaminu, przygotowano nowy projekt uchwały w
sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów i studentów. Projekt ten obejmuje
wszystkie dotychczasowe zmiany Regulaminu przyznawania stypendium jak i zmianę
zaproponowaną w projekcie uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Stypendium Rady Miasta dla uczniów i studentów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przyjętego uchwałą Rady Miasta w
Piekarach Śląskich Nr XXIV/.216/04 z dnia 22 lipca 2004r w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXXI/275/01 z dnia 28 czerwca 2001r w sprawie
pomocy materialnej dla uczniów i studentów, który to projekt otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Radny Wincenty Hajda zwrócił się do radnych o przyjęcie projektu uchwały.
Do projektu uchwały głos zabrał radny Marek Szewczyk - zwrócił się z zapytaniem
odnośnie zapisu § 2 pkt 1- dlaczego o stypendium mogą się ubiegać uczniowie
ostatnich klas szkół podstawowych a nie np. przedostatnich. Czym kierowała się
Komisja przyjmując taki zapis.
Radny Wincenty Hajda wyjaśnił, że tego typu zapis został wprowadzony już w 2001
roku dlatego, że kończąc ostatnią klasę szkoły podstawowej ponosi się dosyć duże
koszty finansowe , przechodzi się do wyższego etapu nauczania. Komisja chciała
zmobilizować uczniów do dalszego kształcenia.
Pomimo, że w budżecie miasta przeznaczane są wysokie środki finansowe na ten cel,
to jednak są one niewystarczające, dlatego trzeba było ustanowić pewne kryteria
przyznawania.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt uchwały
w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów i studentów pod głosowanie.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie/ 21 głosów "za", 0 głosów
przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
UCHWAŁA NR XXV/229/04 w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów i
studentów stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poinformował, że przyjęcie przez
Radę powyższej uchwały powoduje, że odstępuje się od rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Stypendium Rady Miasta dla uczniów i studentów
znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej przyjętego uchwałą Rady Miasta w Piekarach Śląskich
Nr XXIV/.216/04 z dnia 22 lipca 2004r w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta
Piekary Śląskie Nr XXXI/275/01 z dnia 28 czerwca 2001r w sprawie pomocy
materialnej dla uczniów i studentów..
14. Projekt uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pn.: "Połączenie drogowe
ulicy
Karola Miarki z Obwodową Zachodnią w Piekarach Śląskich".
W związku z tym, że projekt nie był rozpatrywany na wszystkich posiedzeniach
Komisji RM Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się do
Prezydenta Miasta o jego omówienie.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że miasto uzyskało z
funduszy unijnych dofinansowanie tego zadania w kwocie 7.000.800 złotych. Od
dłuższego czasu prowadzone są prace związane z przygotowaniem korpusu pod
połączenie drogowe między ul. Karola Miarki a Obwodową Zachodnią. Roboty te
wymagają stałej kontroli, przestrzegania terminów podpisywanych umów, gdyż
przekroczenie terminów grozi cofnięciem środków unijnych. Z tego względu w roku
obecnym planuje się podjęcie monitorowania tego przedsięwzięcia, w formie badania
struktury podłoża. Stąd propozycja wpisania tego zadania inwestycyjnego do projektu
budżetu miasta 2005r. z udziałem tegorocznym, jako inwestycja i przeznaczenia kwoty
25.000-zł na wykonywanie badań technicznych gruntu.
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 1
głosie wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXV/230/04 w sprawie podjęcia inwestycji pn.: "Połączenie
drogowe ulicy Karola Miarki z Obwodową Zachodnią w Piekarach Śląskich" stanowi
załącznik do protokołu.
15. Projekt uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pn.: "Budowa połączenia
drogowego
pomiędzy ulicami Czołgistów i Śląską w Piekarach Śląskich".
W związku z tym, że projekt nie był rozpatrywany na wszystkich posiedzeniach
Komisji RM Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się do
Prezydenta Miasta o jego omówienie.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że projekt uchwały został

przygotowany w związku z potrzebą wykonania połączenia drogowego pomiędzy
rejonem południowym ZG ""Piekary" a rejonem północnym miasta. Połączenie to było
ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, jednakże zadanie to nie doczekało
się realizacji.
Prezydent Miasta stwierdził, że od kilku miesięcy prowadzi rozmowy w tym temacie z
Dyrektorem Majcherem, gdyż dodatkowo sprawę komplikują skargi mieszkańców na
uciążliwość ciężkiego transportu samochodowego odbierającego węgiel ze
składowiska ZG "Piekary". Ponadto w najbliższym czasie podjęta zostanie
eksploatacja zasobów ZG "Brzeziny", z którego wydobycie zostanie
przekierunkowane na "Julian", co spowoduje nasilenie tego zjawiska. Stąd też pewne
dwustronne uzgodnienia i działania prewencyjne docelowo, załatwiające temat
uciążliwości tego transportu. Jednocześnie dyrekcja kopalni przygotowuje rozwiązanie
techniczne dotyczące zmiany kierunku wyprowadzania samochodów z załadunkiem
węgla poza teren miasta.
Zdaniem Prezydenta Miasta cały ruch należy skierować na obwodnicę miasta, która
w przyszłości będzie budowana w rejonie południowym Piekar Śląskich.
Inwestycja połączenia drogowego jest bardzo potrzebna, lecz wymaga wieloletnich
docelowych działań
Według projektantów połączenie to miałoby przebiegać wzdłuż rzeki Brynicy. Byłaby
to inwestycja wieloletnia realizowana etapowo. Pierwszym etapem byłoby połączenie
ZG z ulicą Czołgistów /ciąg południowy/. Natomiast realizacja zadania w kolejnych
etapach uzależniona jest od możliwości uzyskania terenu od ZG "Piekary", a
zakończenie zadania uzależnione jest od wygaśnięcia działalności ZG "Piekary".
Na etapie koncepcji w kosztach partycypowałby ZG "Piekary", zaś koszty miasta
wynosiłyby 8.000-zł.
Na zakończenie zwrócił się do Rady Miasta o przyjęcie projektu uchwały stwierdzając,
że jego przyjęcie przez Radę pozwoli na przystąpienie do wykonania koncepcji
dokumentacji inwestycji drogowej pn. "Budowa połączenia drogowego pomiędzy
ulicami: Czołgistów i Śląską w Piekarach Śląskich".
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Andrzej Żydek stwierdził, że projekt uchwały jest z pewnością ciekawy.
Połączenie ZG z ulicą Czołgistów .wydaje się dosyć prostym przedsięwzięciem.
Natomiast połączenie ul. Śląskiej z Czołgistów możliwe będzie po likwidacji ZG
"Piekary", a wówczas rozwiązany zostanie problem związany ze sprzedażą węgla,
stanowiący obecnie uciążliwość dla mieszkańców.
Jednocześnie poinformował, że pierwszy projekt połączenia tych ulic powstał w 1988r,
i już wówczas stwierdzono, że jego realizacja będzie możliwa tylko w przypadku
likwidacji ówczesnej KWK "Julian".
Radny Jerzy Kulanek był zdania, że uciążliwość transportu węgla z rejonu Ruchu I
można ograniczyć wykonując połączenie do ulicy Czołgistów. Natomiast nie można
przeprowadzić w całości zadania połączenia z ulicą Śląską, gdyż trasa prowadzi przez
środek kopalni, na trasie obecnych osadników do oczyszczania wód dołowych oraz
zwałów węgla, co doprowadziłoby to do likwidacji kopalni.
Radny stwierdził, że jest za podjęciem takiej uchwały. Wykonanie I etapu
dotyczącego wybudowanie czy przedłużenie mostu przez Szarlejkę umożliwi wjazd
samochodów wzdłuż torów kolejowych od strony Transmaszu. Wtedy kopalnia będzie
własnym sumptem mogła przebudować teren sprzedaży ustawiając wagi od tej strony.
Niemożliwe jest natomiast wykonanie tego zadania od razu w formie połączenia
drogowego. Cała reszta drogi od bramy kopalni musi bowiem zostać tzw. drogą

wewnętrzną. W związku z tym w chwili obecnej nie można dokonać połączenia całej
ulicy, ponieważ wiązałoby się to z likwidacją kopalni.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poparł wypowiedź swojego
przedmówcy. Z projektu przebiegu autostrady nie wynika połączenie ul. Piekarskiej
z ulicą Czołgistów. W związku z czym nieuzasadnionym jest tłumaczenie, że
w przyszłości połączenie to umożliwi skrócenie dojazdu do Brzozowic. Ponadto
niecelowym byłoby kładzenie płyt drogowych wzdłuż Brynicy, ponieważ jest to teren
podmokły. Projekt autostrady jednoznacznie oddziela w tej części dzielnicę Brzozowic
i nie planuje się tam żadnego mostu ani żadnego połączenia. Planowane jest tylko
przejście przez Brynicę, natomiast nie przewiduje się w planach żadnego węzła czy
zjazdu
w tej okolicy. W planach wcześniejszych /około 7 lat wstecz/ był ujęty tzw. węzeł
Bobrownicki, który jednakże w latach późniejszych został zlikwidowany i pozostał
tylko
jeden węzeł Szarlejski. Ponieważ autostrada ma być płatna, w związku z czym przy
starym dworcu PKP w Szarleju zainstalowane będą kasowniki i w tym miejscu będzie
wjazd i zjazd na autostradę. Na terenie Piekar Śląskich i Bobrownik plan nie
przewiduje
żadnego innego wjazdu i zjazdu.
Na zakończenie swej wypowiedzi stwierdzi, że podejmowanie tego rodzaju inwestycji
jest
niecelowe.
Do głosów w dyskusji ustosunkował się Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty.
Stwierdził, że w swoim wystąpieniu mówił o etapach realizacji tego przedsięwzięcia.
Prace I-go etapu nie wymagają wchodzenia na teren zakładu, a dokonanie połączenia
drogowego ul. Czołgistów z granicą Zakładu Górniczego. W prace te zostanie
włączona
kopalnia, która planuje zmianę organizacji transportu węgla. Dyrekcja przewiduje
zmianę
lokalizacji wagi, dalsze wykorzystanie dotychczasowego parkingu, wykonanie i
uruchomienie drogi doraźnej z płyt, aby transport mógł się odbywać od strony
południowej. Jest to faza realizacji na I etapie. Prezydent Miasta stwierdził, że projekt
ten
należy kontynuować i gmina powinna być przygotowana do tego przedsięwzięcia,
mając na względzie możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych, związanych z
programem łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa.
Jednocześnie zwrócił uwagę, że w przypadku dojścia do skutku takiego połączenia, to
wokół centrum Piekar Śląskich utworzy się tzw. pierścień – będzie połączenie
drogowe ul. Jana Pawła II z Obwodnicą Zachodnią i Obwodnicą Wschodnią .W ten
sposób utworzona zostałaby infrastruktura komunikacyjna odciążająca centrum
miasta od transportu ciężkiego, co obecnie jest problemem dla miasta.

Radny Wincenty Hajda zwrócił się z zapytaniem czy przez teren Brzozowic planuje się
przewóz węgla oraz czy projekt dotyczy tylko zrealizowania w bieżącym roku
koncepcji połączenia drogowego, na które gmina daje środki w wysokości 8.000-zł.,a
dopiero, gdy ta koncepcja okaże się słuszna, gmina będzie musiała podjąć decyzję co
do dalszych działań.

Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski wyjaśnił, że na terenie kop.
"Andaluzja" wykonany jest parking z płyt drogowych. Płyty drogowe z tego parkingu
będą przewiezione
i kładzione od strony ul. Czołgistów wzdłuż Brynicy i z tych płyt ma powstać
omawiana droga.
Radny Wincenty Hajda stwierdził, że droga ma określone parametry i czy dla takiej
drogi
warto budować tam most. Ponadto uważa, że w obradach powinni uczestniczyć
przedstawiciele ZG wówczas informacja ta byłaby pełniejsza.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że przedstawił Radzie pewną ideę
rozwiązania aktualnego i perspektywicznego problemu. Jeżeli ktoś z radnych uważa,
że
pomysł ten jest zły, to nie musi głosować za przyjęciem tej uchwały. Natomiast jego
zdaniem gmina powinna to zadanie podjąć, dla odciążenia mieszkańców od
występujących
obecnie uciążliwości związanych z transportem węgla. Wskazał ponadto, że celem jest
wyprowadzenie transportu na obwodnice miasta. Jedną z kluczowych dróg
infrastruktury
komunikacyjnej będzie autostrada. Węzeł planowany jest w rejonie składowiska
odpadów
komunalnych na terenie Piekar Śląskich, drugi węzeł będzie w rejonie Bobrownik.
Sama perspektywa rozbudowy sieci dróg jest o wiele bogatsza niż się o tym mówi w
tej
chwili.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił uwagę, że wcześniej
przygotowana była dokumentacja połączenia ul. M.C. Skłodowskiej w Brzozowiach
Kamieniu z ulicą Sadowskiego w Dąbrówce Wielkiej, jednakże do chwili obecnej nic
nie zostało zrobione, gdyż spowodowałoby to dodatkowe obciążenie dla mieszkańców
ul. Sadowskiego.
Natomiast nie może zrozumieć sprawy poprowadzenia ciężkiego transportu przez
dzielnicę Brzozowice Kamień.
Zwrócił uwagę, że transport płyt drogowych z kop. Andaluzja do ul. Czołgistów musi
się odbyć ulicą Piekarską przez dzielnicę Brzozowice Kamień, ciasno zabudowaną
starym
przedwojennym budownictwem, co spowoduje całkowite zniszczenie tej zabudowy.
Przewodniczący RM stwierdził, że jest zdecydowanie przeciwny podjęciu takiej
uchwały, której konsekwencją będzie wzmożenie ruchu ciężkiego transportu przez
dzielnicę Brzozowice Kamień.
Radny Krzysztof Seweryn opowiedział się za podjęciem uchwały, ponieważ
wyprowadzenie transportu spowoduje zmniejszenie uciążliwości dla uczniów szkoły
podstawowej nr 11.
Do wypowiedzi Przewodniczącego RM odnośnie ul. Skłodowskiej i Sadowskiego
ustosunkował się Prezydent Miasta stwierdzając, że inwestycja połączenia drogowego
ul. Skłodowskiej z ul. Sadowskiego faktycznie jest ujęta w planie, jednakże do dnia
dzisiejszego nie zostały uregulowane sprawy własnościowe. Brak tytułu prawnego
powoduje, że gmina nie może tego projektu zgłosić. Ponadto Prezydent Miasta pan
Stanisław Korfanty poinformował, że w niedługim czasie sfinalizowany zostanie akt
notarialny na podstawie którego gmina Piekary Śląskie zostanie właścicielem

połączenia drogowego między rondami drogowymi w Szarleju.
Na zakończenie wypowiedzi podkreślił, że nie jest jego intencją podejmowanie uchwał
wbrew interesom mieszkańców którejś z dzielnic, ale stara się kompleksowo
proponować rozwiązanie problemu.
Radny Piotr Harwig zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący RM poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został przez Radę oddalony- "za" głosowało 2 radnych przeciw- 19 radnych.
Ponownie głos zabrał radny Wincenty Hajda. Stwierdził, że wszystkie problemy należy
wyjaśniać do końca,
gdyż w tak ważnej sprawie nie może być niedomówień. Uważa, że większość radnych
nie zna terenu, po którym ma przebiegać połączenie, więc należało wcześniej
przedstawić radnym mapę terenu i dokładnie zapoznać ich z tematem.
Zwrócił się z zapytaniem, czy podjęcie uchwały musi nastąpić podczas obrad obecnej
sesji, bo jeżeli nie, to wnioskuje, aby na sesję zaprosić głównego inwestora, który
ma być zaangażowany w budowę drogi jak również o przedstawienie dokładnego
planu przebiegu połączenia, aby radni mogli głosować przekonani do słuszności
swojego wyboru. W chwili obecnej radni znają bowiem tylko dwa odrębne stanowiska
w tej sprawie – jedno ze strony Przewodniczącego RM a drugie ze strony Prezydenta
Miasta.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty ponownie wyjaśnił, że projekt uchwały jest
koncepcją połączenia drogowego między ul. Czołgistów a ul. Śląską. Rzeka Brynica
na
tym odcinku biegnie równolegle do granicy ZG "Piekary", jest to granica między
gminą
Bobrowniki a gminą Piekary Śląskie. Ta właśnie koncepcja jako dokumentacja
doprowadzi do wytyczenia drogi. W chwili obecnej bowiem nie wiadomo jeszcze
którędy
droga będzie przebiegać i po to są właśnie prace projektowe, geologiczne i
koncepcyjne.
Jest to ewidentnie inwestycja gminna a nie ZG "Piekary". Zakład ten jako partner musi
zreorganizować ruch samochodów na terenie swojego zakładu m.in. poprzez zmianę
lokalizacji wagi z terenu północnego /w rejonie obecnego parkingu/ na teren
południowy
ul. Czołgistów/. Takie są właśnie uzgodnienia i nie należy wnikać w szczegóły, które
wynikną z koncepcji. Koncepcja z kolei potrzebna jest po to, aby pojawił się jakiś
zarys
projektu rozwiązania tego połączenia drogowego.
Radny Henryk Pryk był zdania, że przy nasileniu ruchu drogowego należy dążyć do
tego,
aby było maksymalnie dużo dróg szczególnie takich, które pomagają w jakiś sposób
ominąć miasto. W tej chwili jest mowa o usprawnieniu ruchu ciężkiego transportu
samochodowego na trasie kopalnia- obrzeża miasta Piekary Śląskie. Zdaniem radnego
koncepcja ta jest dobra. Nie należy się martwić, że w II etapie na odcinku kopalniaul. Śląska będzie duże natężenie ruchu ciężarowego, gdyż takowego prawie w ogóle
nie
będzie, ponieważ nie będzie w tym miejscu wagi.
Koncepcje odciążenia z tej strony ruchu drogowego były już w 1988 roku jak również

wcześniej, jednakże przebiegać to miało wzdłuż rejonu ul. Kopernika gdzie
pozostawiono
szeroki plac pomiędzy budynkami 114 /Oś.Wieczorka/ a ul. Kopernika i dalej w
stronę
Kozłowej Góry. Niefortunnie w tym czasie wydano zgodę na budowę jednego z
wieżowców na środku tego właśnie placu. Upadła wówczas koncepcja odciążenia z tej
strony ruchu drogowego. Pozostał nie zagospodarowany pas drogi szpecący teren.
Zdaniem radnego należy dążyć do tego, żeby w chwili obecnej choć raz pomyśleć
rozsądnie i starać się wyprowadzić ruch ciężkich samochodów z centrum miasta.
Ponadto za taką wysokość środków finansowych o jakich mowa w chwili obecnej
warto
podjąć tego typu decyzję.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny Grzegorz
Gowarzewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podjęcia inwestycji
drogowej p.n. "Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Czołgistów i Śląską
w Piekarach Śląskich".
Uchwala została przez Radę przyjęta 11 głosami "za", 1 głosie przeciwnym oraz 8
głosach
wstrzymujących.
UCHWALA NR XXV/231/04 w sprawie podjęcia inwestycji pn. "Budowa
połączenia
drogowego pomiędzy ulicami Czołgistów i Śląską w Piekarach Śląskich" stanowi
załącznik do protokołu.
16. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr
157/XXVIII/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30.08.2004
roku.
Projekt tej uchwały został omówiony przez Prezydenta Miasta pana Stanisława
Korfantego na początku obrad sesji.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę oddalona – 0 głosów "za", 20 głosów przeciwnych oraz
1 głosie wstrzymującym.
17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku.
Projekt uchwały omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała został przez Radę przyjęta 19 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
2 głosach wstrzymujących..

UCHWAŁA NR XXV/233/04 w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku
stanowi
załącznik do protokołu.
18. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przez Gminę Piekary Śląskie wniosku
do
dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu
"Fundusz
na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój
przedsiębiorczości " – Komponent dotacje inwestycyjne , realizowanego w
ramach
"Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji
zatrudnienia w
górnictwie węgla kamiennego".
Projekt tej uchwały został omówiony przez Prezydenta Miasta pana Stanisława
Korfantego na początku obrad sesji.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXV/234/04 w sprawie zgłoszenia przez Gminę Piekary Śląskie
wniosku do dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu
"Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój
przedsiębiorczości " –
Komponent dotacje inwestycyjne , realizowanego w ramach "Programu łagodzenia
w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego" stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8.
Ostatnim punktem obrad sesji były interpelacje i wnioski radnych.
W tym punkcie na wstępie głos zabrał radny Tomasz Cisek nawiązał do wniosku
zgłoszonego na ostatniej sesji RM a dotyczącego przeprowadzenia przez miasto
Piekary Śląskie samooceny lokalnego zrównoważonego rozwoju. Stwierdził, że został
chyba źle zrozumiany, gdyż chodziło mu o to, że jeżeli miasto zgłosi się tej oceny i
zostanie przetestowane, to te dane służyć będą miastu, a nie innym gminom, gdyż nie
będą publikowane. Po kilku latach na podstawie tych danych będzie można sprawdzić
co zostało w mieście poprawione, zmienione, dlatego ponowił wniosek o
przeprowadzenie przez miasto samooceny lokalnego zrównoważonego rozwoju.
Następnie zgłosił dwa wnioski:
1. Na chodniku przy ul. Sienkiewicza, obok placu targowego istniejący znak drogowy
„zakaz zatrzymywania się i postoju” wraz z napisem „nie dotyczy chodnika” zastąpić
takim napisem, by w tym miejscu mogły zatrzymywać się tylko samochody dostawcze,
dowożące towar na targowisko.
2. Zwrócił się o przedstawienie szacowanych wpływów do budżetu miasta za wynajem

powierzchni ogłoszeniowej na słupach zlokalizowanych na przystankach
autobusowych.
Radny Wilhelm Szołtysik zgłosił następujące interpelacje i wnioski:
1. Zwrócił się w imieniu mieszkańców dzielnicy Brzeziny Śląskie o dokonanie
prześwietlenia
drzew przy ul. Harcerskiej od sygnalizacji świetlnej, w kierunku Siemianowic, z
uwagi na to, iż drzewa stanowią dla nich dużą uciążliwość.
2. Wnioskował o naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Drzymały i o uzupełnienie
urządzeń zabawowych na tym placu (brak huśtawek).
3. Zwrócił się z zapytaniem jakie są plany w zakresie zagospodarowania terenu po
byłej
pływalni przy ul. Kotuchy w Brzezinach Śląskich. Zdaniem radnego teren jest bardzo
zaniedbany i stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
Radny Andrzej Dziwis zwrócił się w imieniu mieszkańców Oś. Wieczorka o naprawę
oświetlenia w parku międzyosiedlowym na Oś. Wieczorka I i II.
Radna Gabriela Kossakowska zgłosiła następujące wnioski:
1.Wnioskowała o uporządkowanie terenu za Szkołą Podstawową nr 1 od strony ul.
Żwirki.
2.Postulowała o prześwietlenie drzew przy ul. Generała Ziętka –drzewa są pochylone
wchodzą do okien (np. przy bloku nr 16).
Radny Tadeusz Kupiec wnioskował o uporządkowanie i wykoszenie trawy na
terenie od ul. Kopernika do bloków mieszkalnych (teren byłego placu zabaw) oraz o
dokończenia wykoszenia trawy przy ul. P. Skargi.
Radna Bożena Obodecka poinformowała wszystkich zebranych, że rozpoczęła się
akcja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta. W dniu 20 września br. od godz. 9.00
do 14.00 na terenie szkół przeprowadzone zostaną wybory do MRM. Po obliczeniu
wyników głosowania protokoły Szkolnych Komisji Wyborczych przekazane zostaną
do Miejskiej Komisji Wyborczej. O wyborze członków Młodzieżowej Rady Miasta
radni i mieszkańcy miasta zostaną poinformowani poprzez media.
Radny Jerzy Krauza zwrócił się z zapytaniem na temat emitowanej przez Radio
Piekary
audycji pt. "Informator Rady Miasta" – co to jest za audycja, jaka jest formuła tej
audycji oraz kto ponosi odpowiedzialność za treść podawanych informacji.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski wyjaśnił, że audycja ta od
pewnego czasu, w każdy piątek tygodnia, przez 10 minut emitowana jest na antenie
Radia Piekary.
Podawane są informacje o bieżących pracach Rady, które przedstawiają
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący RM oraz Przewodniczący resortowych Komisji
RM.

Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec wnioskował o uporządkowanie
terenu
od ulicy Kopernika do bloków mieszkalnych / dawniejszy plac zabaw/ oraz wykoszenie
pozostałego pasa trawy przy ul. Piotra Skargi .
Następnie wyjaśnił, że w ostatnim czasie uczestniczył osobiście w audycji radiowej
i przedstawiał informację o tym, czym Rada będzie się zajmowała na wrześniowej
sesji RM.
Z kolei głos zabrał Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski przedstawił
zebranym list skierowany na jego ręce przez Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka,
stanowiący podziękowanie dla pana Jerzego Frenkiela za lata pracy w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie.
Następnie przedstawił pismo Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego w
sprawie zaopiniowania przez Komisje RM kart zadań do Strategii Rozwoju Miasta
Piekary Śląskie do roku 2015 i podanie harmonogramu prac Komisji w tym zakresie.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że każdy z Przewodniczących Komisji otrzyma w/w
pismo, prosząc o podanie do Biura Rady Miasta terminu posiedzenia Komisji.
Na zakończenie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował,
że zgłoszone przez radnych wnioski zostaną przeanalizowane i otrzymają radni
odpowiedź na piśmie. Następnie odniósł się do interpelacji radnego Wilhelma
Szołtysika informując, że teren przy ul. Kotuchy to teren prywatny, a to w jakim
czasie oraz w jaki sposób inwestycja tam będzie zrealizowana jest sprawą inwestora.
Ponadto poinformował, że podjęta na dzisiejszej sesji uchwała dot. stypendiów
finansowanych ze środków ZPORR wymaga powołania komisji, która będzie
analizowała wnioski stypendialne i zwrócił się do Rady o podanie osób chętnych do
pracy w tej komisji.
Akces do pracy w Komisji zgłosili następujący radni: Jerzy Krauza, Tadeusz Kupiec,
Krzysztof Seweryn.
Z kolei Prezydent Miasta nawiązał do propozycji zgłoszonej na ostatnim posiedzeniu
Komisji Zdrowia RM. Poinformował, że na Komisji pojawiła się koncepcja by wysłać
emisariuszy w teren, celem rozpoznania w jaki sposób jest restrukturyzowana służba
zdrowia w innych miastach. Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że
nie dostrzega konieczności wyjazdu w teren, gdyż jeżeli Komisja będzie chciała
uzyskać pewne materiały, to wystąpi w tej sprawie do gmin, a także może udostępnić
Komisji te materiały którymi już dysponuje Urząd Miasta.
Uważa, że specyfika każdego miasta jest inna, a radni wiedzą jakie są potrzeby w
służbie zdrowia, więc Komisja sama może wypracować sobie model docelowy
funkcjonowania służby zdrowia, a gdy będą potrzebne rozwiązania z innych miasta to
służy pomocą.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski zamknął obrady XXV SESJI RADY MIASTA PIEKARY
ŚLĄSKIE.
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