Protokół Nr XII/07
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 sierpnia 2007r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy
ul. Oświęcimskiej 45 w godz. od 11.00 do 12.50.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 22 radnych.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu nr 1,2,3.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad X i XI sesji Rady Miasta.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof
Przybylski witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad sesji.
Przewodniczący RM poinformował, iż na dzisiejszą sesję Prezydent Miasta wniósł
dodatkowo projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/07 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
Radny Marek Szewczyk zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr
13 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
Stwierdził, że kadencja Rady Społecznej kończy się w październiku, czyli możemy ten
projekt uchwały rozpatrzyć na kolejnej sesji Rady Miasta. Problem służby zdrowia i Szpitala
Miejskiego jest na tyle poważny, że kandydatury i przyszłych członków Rady Społecznej
powinniśmy spokojnie przedyskutować i przeanalizować na Komisjach Rady Miasta,
szczególnie na wrześniowej Komisji ds. Społecznych.
W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad sesji przystąpiono do głosowań w
sprawie zmian w porządku obrad sesji:
1. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/07
Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych został przez Radę przyjęty bezwzględną większością głosów: 20
„za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”.
2. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pn.: “Szpital Miejski” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 został
przyjęty bezwzględną większością głosów: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.
Porządek obrad został przyjęty bezwzględną większością głosów: 22 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących”.
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Ad. 2.
W związku z brakiem uwag Rada Miasta przyjęła:
•
Protokół z X sesji Rady Miasta (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”)
•
Protokół z XI sesji Rady Miasta (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”).
Ad. 3.
Informację z działalności Urzędu Miasta w okresie od 19.06.2007 r. do 18.08.2007 r.
przedstawiła Pani Renata Łuczak – Sekretarz Miasta Piekary Śląskie.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Pan Stanisław Korfanty - Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż od 17 sierpnia
br. stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych pełni Pan Zbigniew Meres.
Rada Miasta przyjęła przedstawione informacje bez uwag.
Ad. 4.
Radni Rady Miasta przystąpili do omawiania projektów uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ulicy
Roździeńskiego do nasypu byłej bocznicy kolejowej w dzielnicy Brzeziny
Śląskie w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna.
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę Miasta przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/127/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ulicy
Roździeńskiego do nasypu byłej bocznicy kolejowej w dzielnicy Brzeziny Śląskie w
Piekarach Śląskich stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze
pierwszym zatwierdzonego uchwałą nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 31 maja 2006r. dla terenu położonego w rejonie ulic:
Wyzwolenia – Jasionowskiego w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
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Radny Aleksander Kępski zapytał, czy teren obejmuje działki prywatne i jaka jest struktura
własności przekwalifikowanych działek.
Pan Roman Izydorczyk – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki poinformował, iż
teren ten stanowi własność dwóch jednostek tj.: gminy Piekary Śląskie – ok. połowa terenu
i osób prywatnych – część południowa terenu.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/128/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w
obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 31 maja 2006r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia –
Jasionowskiego w Piekarach Śląskich stanowi załącznik nr 6 do protokołu
3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/267/01 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 28.06.2001r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
rejonie ulic: Bytomska – Sportowa – Słowackiego – Papieża Jana Pawła II.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, iż skierowanie projektu uchwały na dzisiejszą sesję
jest nieporozumieniem, wynikającym z niezrozumienia oczekiwań naszych mieszkańców.
Zwrócił uwagę na fakt, że ul. Słowackiego i ul. Sportowa do dnia dzisiejszego nie są
odblokowane dlatego, że nie realizujemy tego planu zagospodarowania. Ludzie mają tam
ogromne trudności z dojazdem do swoich parceli. Wszystkie prace były skierowane w tym
kierunku, żeby zrealizowane budynki w przyszłości otrzymały nie tylko pełny dojazd,
możliwość nie przejeżdżania przez cudze parcele, ale również skanalizowanie tego terenu.
Ci ludzie są bez kanalizacji, a jesteśmy w XXI wieku. Dzisiaj skreślając to tą uchwałą
pozbawiamy tych ludzi nadziei.
Pan Roman Izydorczyk – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki stwierdził, iż nie ma
nic bardziej mylnego, gdyż ten teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, który obowiązuje. Teren ten podlega również działaniom inwestycyjnym w
zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, która obsłuży mieszkańców. Inwestycja jest
realizowana w ramach Programu Uporządkowania Gospodarki Wodno - Ściekowej.
Tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją. Próbujemy uregulować stan prawny, który jest na
chwilę obecną niewłaściwy.
W 2001 r. była podjęta Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu tylko
dla omawianego obszaru. Plan ten był realizowany, ale w oparciu o ustawę z 1994 r. Ustawa
ta przewidywała, że przed uchwaleniem miejscowego planu, a po jego wyłożeniu można było
wnieść uwagi do planu, a jeżeli były one odrzucone przez radnych, a były odrzucone, to
możliwe było wniesienie sprawy do sądu administracyjnego. Dwie osoby wniosły sprawę do
sądu administracyjnego, który rozpatrywał je ponad dwa lata. W międzyczasie Rada Miasta
podjęła Uchwałę o sporządzeniu planu dla całego miasta, dublując ten teren. Plan ten został
zrealizowany. Mieliśmy sytuacją, że przyjmując któryś z planów, drugi należałoby wycofać z
obiegu. Przyjmując Uchwałę w 2006 r. o przyjęciu miejscowego planu dla obszaru
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pierwszego, czyli prawie dla całego miasta, opracowaną zgodnie z obecnie obowiązującą
ustawą, w tej chwili wnioskujemy o to, aby z obiegu prawnego została wyłączona Uchwała,
której właściwie uchwalenie nie powinno nastąpić.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie. Uchwała została przyjęta (21 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/129/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/267/01 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 28.06.2001r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ulic: Bytomska – Sportowa – Słowackiego – Papieża Jana Pawła II stanowi załącznik nr
7 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” przy ul.
Żeromskiego 7.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/130/07 w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” przy ul. Żeromskiego
7 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich
pobierania.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
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UCHWAŁA NR XII/131/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości
gruntowych stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta
Piekary Śląskie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności
gruntowych.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/132/07 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości
gruntowych stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta
Piekary Śląskie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowych
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta w 2007roku.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/132/07 w sprawie zmian budżetu Miasta w 2007roku stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
8.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz
udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna
Uchwała została przyjęta (18 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”).
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UCHWAŁA NR XII/133/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz
udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radny Dariusz Iskanin przypomniał, iż w czasie posiedzenia Komisji Budżetowo –
Gospodarczej pojawiła się wątpliwość w temacie stawki dotacji i jej liczenia. Była podana
kwota, natomiast nie były przedstawione zadania, które miałyby obejmować wykorzystanie
kwoty dotacji. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stwierdził, że takie informacje
otrzymamy.
Rozumiem, że ta kwota powinna być przeznaczona na dofinansowanie tych działań
w punkcie II, czyli od sierpnia do końca grudnia 2007 r. Radny zaproponował, aby wykaz
planowanych remontów i te zadania, na które mają być wykorzystane środki, które będziemy
uchwalać, stanowiły załącznik do treści tej uchwały. Wtedy wiedzielibyśmy na co konkretnie
ta kwota jest przeznaczona i o to pytaliśmy na Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Informację taką otrzymaliśmy przed sesją (załącznik nr 13 do protokołu)
Prezydent Miasta stwierdził, iż radny Ireneusz Komoszyński wnioskował, aby Pan Dyrektor
takie zestawienie wykonał w celu informacji dodatkowych. Zestawienie to nie może być
załącznikiem do uchwały Rady Miasta. Radni otrzymali stosowne zestawienie i Prezydent
uważa, że wniosek jest bezzasadny.
Radny Dariusz Iskanin potwierdził, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowo –
Gospodarczej radny Ireneusz Komoszyński zapytał o konkretne zadania, na które środki
będą przeznaczone.
Radny zwrócił się, aby planowane remonty na okres od sierpnia do grudnia 2007 r.
stanowiły załącznik do uchwały. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie może to stanowić
załącznika do uchwały, abyśmy wiedzieli na jakie zadania inwestycyjne, czy remontowe ta
kwota zostanie przeznaczona. Chodziło o to, aby tą kwestię skonkretyzować, ponieważ w
projekcie uchwały nr 9 pisze tylko, że środki będą przeznaczone na remonty, bez konkretnej
informacji. Można by wskazać, że remonty będą przeprowadzone zgodnie z załącznikiem pt.
„Informacja o remontach”.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż radny powinien wiedzieć, że w
samorządzie jest podzielona kompetencja władzy: Rada jest organem stanowiącym, opiniuje
plan finansowy, ma prawa kontrolne w stosunku do innych jednostek, natomiast
podejmowanie uchwał z takimi załącznikami jest w kompetencji zarządczej ZGM i organu
nadzorującego Prezydenta Miasta. Jest to nieuzasadnione prawne. Prezydent poprosił o
podstawę prawną dla wprowadzenia tego rodzaju zmian.
W związku z brakiem dalszych uwag i pytań Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie wniosek radnego Dariusza Iskanina o następującej treści:
“Wnoszę o dołączenie Informacji o remontach w budynkach z lokalami socjalnymi Gminy
Piekary Śląskie wykonanych i planowanych w 2007 r. do projektu uchwały nr 9”.
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Wniosek został oddalany (9 głosów „za”, 12 głosów „przeciw “, 1 głos „wstrzymujący”).
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta (21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”).
UCHWAŁA NR XII/134/07 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla przyznania organizacji
EURO 2012 w naszym regionie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA XII/135/07 w sprawie udzielenia poparcia dla przyznania organizacji EURO
2012 w naszym regionie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania środków dla Miejskiego Centrum

Informacji i Turystyki sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, dla prowadzenia zadań
własnych Gminy Piekary Śląskie, związanych z turystyką i promocją
turystyczną w roku 2007.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA XII/136/07 w sprawie przyznania środków dla Miejskiego Centrum
Informacji i Turystyki sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, dla prowadzenia zadań
własnych Gminy Piekary Śląskie, związanych z turystyką i promocją turystyczną w
roku 2007 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
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Radny Aleksander Kępski złożył wniosek o zmianę wysokości stawek określonych w § 1, tak
aby w punkcie 1:
•
ppkt “a” zmienić stawkę z 9,40 zł na 8,50 zł
•
ppkt “b” na 9,50 zł,
•
ppkt “c” na 10,50 zł ,
•
ppkt “d” na 15,50 zł,
•
ppkt ”e” na 23,50 zł ,
•
ppkt “f” na 32,50 zł,
•
ppkt “g” 36,50 zł.
w punkcie 2
•
w ppkt “a” 7,50 zł,
•
w ppkt “b” na 9,10 zł,
•
w ppkt “c” na 10 zł,
•
w ppkt “d” na 15 zł,
•
w ppkt “e” na 24,50
•
w ppkt “f” na 31,50 zł,
•
w ppkt “g” na 35,00 zł.
oraz w punkcie 3 na 18 zł.
Prezydent Miasta zapytał, czy radny ma jakieś wyliczenia tych kosztów, na podstawie czego
zostały one wyliczone.
Radny Aleksander Kępski stwierdził, iż nie posiada wyliczeń kosztów i radnym też nie zostały
przedstawione żadne konkretne wyliczenia na podstawie których zostały wyliczone
przedstawione stawki.
Na ostatniej sesji głosowaliśmy inne stawki. Zostaliśmy zapewnieni, że nie będzie podwyżek,
a krótko po tym Zakład Gospodarki Komunalnej podniósł stawki za wywóz śmieci. W związku
tym, aby uniemożliwić dalsze podnoszenia cen przynajmniej do tej wysokości prosimy o
załączenie tego wniosku i przegłosowanie go.
Prezydent Miasta wyjaśnił, iż były podawane stawki w innych gminach, które są wyższe,
natomiast zmiana ceny za odbiór odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej nie ma
związku z Uchwałą Rady Miasta. Podwyżka wynika z kosztów eksploatacyjnych
przedsiębiorstwa m.in. zmian opłat na wysypiskach.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, iż na sesji, gdzie była podejmowana ta Uchwała
radni zostali wprowadzeni w błąd. Błąd był taki, że będą to stawki stosowane dla osób nie
posiadających umowy i stawki karne tylko do tego będą służyły. Radny wtedy rozdał
informację z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., że od 1 stycznia 2007 r. nastąpi
zmiana cen za wywóz śmieci gromadzonych w pojemnikach. Ponadto informowano, że od
kwietnia 2003 r. nie było żadnej podwyżki cen wywozu. Nowe ceny będą następujące: 6,90
zł i 13,97 zł. Od 1 stycznia nastąpiły również zmiany terminów i rejonów wywozów kubłów z
niektórych ulic. Zmiany te podane zostały w nowych kalendarzach wywozu. W tej informacji,
którą każdy z nas, kto jest właścicielem nieruchomości i ma zawartą umowę z Zakładem
Gospodarki Komunalnej otrzymał, nie było żadnej informacji, że jest to pierwszy, drugi etap,
czy inny etap, czy bierzemy udział w wyścigu cen.
Po tej sesji otrzymaliśmy kolejną informację: “W związku ze wzrostem kosztów z dniem 1
sierpnia 2007 r. nastąpi zmiana cen za wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w
pojemnikach. Ponadto informujemy, że jest to drugi etap zaplanowanej podwyżki na ten rok
obejmujący centy wywozu. Pierwszy etap miał miejsce 1 stycznia 2007 r. i pojemnik
kosztował 7,40 zł, a będzie 15,90 zł brutto. Z tego wniosek, że będzie jeszcze trzeci, czwarty
Strona 8/16

etap, a gdzie jest meta. Metę my wyznaczamy i jest to maksymalna stawka, którą
wyznaczamy.
Uważam, że wniosek złożony przez radnego jest zasadny.
Radny Jerzy Krauza stwierdził, iż wniosek o obniżkę ceny na 8,50 zł jest bezzasadny,
ponieważ nie wie, czy radny orientuje się jakie ceny oferują firmy obsługujące nasz rynek.
Nie jest to żadna cena zaporowa. Są cztery firmy, które obsługują rynek. Dwie z nich
proponują ceny za kubły 110 l i 120 l – 9,00 zł, jedna firma 16,00 zł, a nasz Zakład
Gospodarki Komunalnej po podwyżce w tej chwili proponuje cenę 7,40 zł. Twierdzenie, że
9,00 zł jest ceną zaporową jest twierdzeniem mylnym.
Pan Janusz Pasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż jego
zdaniem dyskusja zmierza w niewłaściwym kierunku. Zacytował kilka fragmentów ustawy na
podstawie której zaproponowano powyższy projekt uchwały:
Art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach nakłada na radę gminy
obowiązek uchwalenia tych stawek.
Art. 6. ust. 1 stanowi, iż właściciele nieruchomości odprowadzanie odpadów muszą
udokumentować poprzez fakt zawarcia umowy z zakładem odbierającym odpady.
Art. 6. ust. 3 Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli umów, o których mowa w ust. 1.
W związku z powyższym wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję w której określa
obowiązek uiszczenia opłaty, jej wysokość, termin jej wniesienie oraz sposób i terminy
udostępnienia urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.
Kwestie które podnosili radni Aleksander Kępski i Grzegorz Gowarzewski nie mają nic z tym
wspólnego.
Opłaty, które reguluje Zakład Gospodarki Komunalnej podejmuje Zarząd ZGK, jako osoba
prawna i ona o tym decyduje na podstawie własnych kalkulacji. Zakład Gospodarki
Komunalnej jest najtańszy na rynku.
Radny Piotr Harwig stwierdził, iż nie za bardzo widzi związek pomiędzy tym co mówi Pan
Prezydent Janusz Pasternak, a propozycjami radnych.
Ustawa nas do pewnych czynności obliguje i za chwilę będziemy te czynności dokonywać.
Ustawa jednakże nie mówi, jakie mają być te stawki. Nie widać tutaj żadnej zbieżności.
Pan Prezydent Miasta na Komisji Budżetowo – Gospodarczej zapytał dlaczego proponuje się
niższe stawki.
Mówimy tutaj o cyfrach i ustawach i jest to wszystko bardzo ważne. Radny stara się nie być
radnym politycznym, jest jednym z tych radnych, którzy do tej pory głosowali za podwyżką
wody, bo było to uzasadnione i merytoryczne. Natomiast na ostatniej sesji usłyszeliśmy, że
jest to związane z ludźmi, którzy nie mają zawartych umów i nie płacą, aby była to forma
karania. Nie jest to tak do końca, gdyż od razu nastąpił wzrost cen. W związku z tym to się
rozmija z tym, co zostało powiedziane i dlatego jego głos będzie przeciwny.
Radna Gabriela Kossakowska stwierdziła, iż jest właścicielem dwóch nieruchomości i bardzo
ją interesują stawki za wywóz nieczystości. Na ostatniej sesji większość z nas uważała, że
są to stawki dla tych właścicieli nieruchomości, którzy nie mają zawartych umów i ta uchwała
tego dotyczy.
Każdy z właścicieli dostał do domu informację o której mówił radny Grzegorz Gowarzewski,
że będą wyższe stawki, ale jedno nie ma nic wspólnego z drugim. My będziemy przyjmować
uchwałę, która ma ukarać tych, którzy nie mają zawartych umów, którzy wywożą odpady
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poza miasto i śmiecą. Sądzi, że właśnie o to chodzi w tej uchwale. Jeżeli się myli, zwróciła
się o ponowne wytłumaczenie tej kwestii.
Z informacji otrzymanej od Zakładu Gospodarki Komunalnej o wzroście cen nie jest
zadowolona jako właścicielka nieruchomości, ale wie, że tak musi być ze względu na wzrost
cen transportu i paliwa.
Ta uchwała tego nie dotyczy, a jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Radny Jerzy Krauza stwierdził, iż w tej kwestii zostało już powiedziane bardzo dużo i radni
nie są w stanie nic więcej do omawianego projektu dodać. Dlatego też składa wniosek
formalny o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie
dyskusji i głosowanie projektu uchwały.
Wniosek został przyjęty (12 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Następnie Przewodniczący wniósł pod głosowanie wniosek radnego Aleksandra Kępskiego
w sprawie obniżki stawek do projekt uchwały nr 12
Wniosek został oddalony (9 głosów „za”, 13 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
W dalszej kolejności podał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta (13 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
UCHWAŁA XII/137/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Piekary Śląskie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008 –
2012.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż przed przystąpieniem do wyboru ławników
Rada Miasta musi powołać Zespół, który na sesji Rady Miasta przedstawi swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów.
Radny Dariusz Iskanin w imieniu Klubu Radnych Koalicji Piekarskiej Prawicy zgłosił
kandydaturę radnego Marka Boronia.
Radny Marek Boroń wyraził zgodę na kandydowanie do Zespołu.
Radny Jerzy Krauza zgłosił kandydatury radnej Marii Wojszczyk i radnego Leszka
Podzimskiego.
Radna Maria Wojszczyk i radny Leszek Podzimski wyrazili zgodę na kandydowanie do
Zespołu.
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie zgłoszone kandydatury według kolejności zgłoszeń.
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Kandydatura radnego Marka Boronia została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Kandydatura radnej Marii Wojszczyk została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Kandydatura radnego Leszka Podzimskiego została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 5 min. przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poddał po głosowanie projekt uchwały wraz z uzupełnionym
składem Zespołu o radnego Marka Boronia, radną Marię Wojszczyk i radnego Leszka
Podzimskiego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA XII/138/07 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008 – 2012
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich Pani
Iwony Łaty.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XII/139/07 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich
Pani Iwony Łaty w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich Pani Iwony
Łaty stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/07 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
•
Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna,
•
Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
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UCHWAŁA NR XII/140/07 w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/07 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 20
do protokołu.
Ad. 5.
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Aleksander Kępski
1. W miesiącu sierpniu na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się informacja
„Inwestujemy w oświatę”. W ostatnim akapicie znajduje się informacja ze w „MSP nr
9 przeprowadzono frezowanie przerastających nawierzchnie boisk korzeni drzew”. Z
moich informacji wynika, że żadne takie inwestycje nie miały miejsca. W związku z
powyższym wnioskuje o przeprowadzenie opisanej już inwestycji, a także o naprawę i
uzupełnieni brakujących przęseł w płocie wokół terenu MSP nr 9.
Radna Maria Wojszczyk
1. Złożyła wniosek, aby w dzielnicy Brzeziny Śląskie zamontować punkty monitoringu i
przewidzieć na ten cel środki w budżecie miasta.
Wnosiłam przed wakacjami, aby tą dzielnicę częściej wizytowały patrole policji i tak
się dzieje, jednakże zazwyczaj niestety złośliwość powoduje, że incydenty mają
miejsce po odjeździe patrolu. Myślę, że permanentny monitoring byłby bardziej
celowy.
W złożonym na piśmie wniosku szczegółowo opisałam proponowane miejsca
zlokalizowania punktów monitoringu.
2. Kolejny wniosek dotyczy ul. Miłej w Brzezinach Śląskich. Znajduje się tam zespół
budynków wybudowanych w latach 60. Budynki znajdują się w zasobie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Mieszkańcami tych budynków są starsze osoby, które mają problemy z poruszaniem
się po chodnikach, które są w obrębie ich domów. Chodniki te zostały wykonane w
okresie wybudowania powyższych bloków, więc mają już blisko 60 lat i w niektórych
miejscach poprzerastały korzenie, a w niektórych miejscach się pozapadały.
Mieszkańcy proszą, aby te chodniki wyrównać, a niekoniecznie wymieniać, ponieważ
zdajemy sobie sprawy, że będą roboty związane z założeniem instalacji wodnych
i kanalizacyjnych.
Radna Sława Umińska
1. Wnioskuję o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców os.
Wyzwolenia i okolic dotyczącego realizacji Programu Uporządkowania Gospodarki
Wodno-Ściekowej
W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z realizacją Programu
Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w centrum miasta, zwracam się z
uprzejmą prośbą o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców os.
Wyzwolenia i okolic w celu omówienia wszelkich spraw dotyczących realizacji
przyłączeń indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej, kosztów i zagadnień
technicznych. Takie spotkanie umożliwi także wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i
pozwoli mieszkańcom zapoznać się z harmonogramem prac planowanej inwestycji.
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2. Wnioskuję zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. Spółdzielczej
W rozwidleniu ulicy Spółdzielczej na os. Wyzwolenia znajduje się niewielki obszar
obecnie opuszczony, a kiedyś zagospodarowany i przeznaczony do celów
rekreacyjnych. Wiele lat temu mieszkańcy osiedla pracowali społecznie m.in. przy
budowie boiska. Obecnie jest tam tylko jedna huśtawka, której stan techniczny budzi
spore wątpliwości. Na terenie os. Wyzwolenia nie ma parku ani placu zabaw; w tej
sytuacji można jedynie wyrazić żal, że taki teren się marnuje.
Zdaję sobie sprawę z ograniczeń tegorocznego budżetu. Niemniej zwracam się z
uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy istnieją plany i/lub pomysły na
zagospodarowanie tego obszaru i doprowadzenie go do dawnego stanu.
3. Wnioskuję o uporządkowanie terenu w rejonie ulic Jasionowskiego i Wyzwolenia
Na terenie rozciągającym się od ulicy Wyzwolenia do ulicy Jasionowskiego
prowadzone były prace związane z usuwaniem krzewów, zarośli i koszeniem trawy.
Roślinność została wycięta ale nie usunięta z ww. terenu. Uprzejmie proszę o
doprowadzenie tego obszaru do porządku i objęcie go kontrolą ze względu na jego
nieustanne i uporczywe zaśmiecanie.
4. Wnioskuję o cząstkowy remont chodników w dolnych odcinkach ulic Londnera i
Wojska Polskiego
Chodniki przy ulicach Londnera i Wojska Polskiego są w złym stanie szczególnie w
części dolnej w okolicach skrzyżowania z ulicą Bytomską. Płyty chodnikowe są
popękane i nierówne, na co uskarżają się zwłaszcza osoby starsze, mające problemy
z poruszaniem się.
Mając na uwadze szczupłość środków finansowych i ujęte już w programie remontów
na 2007 r. inne odcinki dróg i chodników, uprzejmie proszę o wykonanie przynajmniej
naprawy najbardziej zniszczonych fragmentów ww. chodników.
5.

Interpelacja w sprawie modernizacji strony internetowej www.piekary.pl
Od kilku miesięcy trwają prace nad modernizacją internetowej strony o adresie
www.piekary.pl. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji jaki jest stan przygotowań i
realizacji tego przedsięwzięcia oraz o podanie daty zakończenia prac.

Radny Marek Szewczyk
1. Proszę o rozważenie możliwości ustanowienia przejścia dla pieszych na ulicy
Roździeńskiego na wysokości budynku o nr 60.
W tej chwili są dwa przejścia dla pieszych: jedno na skrzyżowaniu, drugie przy
Dzielnicowym Domu Kultury.
2.

Proszę o rozważenie możliwości wycięcia topoli znajdujących się pomiędzy
budynkami przy ul. Kotuchy o numerze 26 i 28.
Drzewa te szczególnie w okresie ostatnich tygodni nasilają objawy alergii u wielu
osób tam zamieszkujących.

Radny Marek Boroń
Moje wystąpienie dotyczy pracy Rady Miasta dlatego kieruje je do
Przewodniczącego. Wnioskuje o ustalenie miesiąca urlopowego w pracach Rady.
W tym roku na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych w kwietniu Pani Przewodnicząca
prosiła członków Komisji o ustalenie miesiąca wakacyjnego w tym roku. Po dyskusji
12 członków Komisji, czyli ponad 50% radnych ustaliło, że miesiące urlopowym
będzie miesiąc sierpień.
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Na czerwcowej sesji Przewodniczący Rady kończąc obrady oznajmił, że miesiącem
wakacyjnym będzie lipiec.
Panie Przewodniczący moja wiara w skuteczność Komisji spowodowała duże
zamieszanie w moich planach i nie tylko.
Aby uniknąć podobnych sytuacji stawiam wniosek, aby kwiecień był takim miesiącem
w każdym roku ustalania urlopu od prac Rady i aby ta sprawa rozstrzygana była na
sesji.
Radny Krzysztof Seweryn
1. Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi i wyjaśnień powodów zmiany jak i
przedstawienie nowego sposobu naliczania opłat za wodę w budynkach
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Proszę o przedstawienie planów dotyczących przychodni lekarskiej na “Starym
Osiedlu”. Mieszkańcy zaniepokojeni zostali wypowiedzią w Radiu “Piekary” Dyrektora
Ekkerta. Proszę o wyjaśnienie co do zamierzeń i planów związanych z tą placówką.
3. Proszę o określenie zasad korzystania z sal gimnastycznych dla piekarskich
stowarzyszeń sportowych, szczególnie dla tych piłkarskich.
4. Przyjęliśmy uchwałę popierającą organizację EURO w pobliskim Chorzowie i myślę,
że ten rok 2012 powinien również obligować nas do praktycznych kroków na terenie
naszego miasta.
5. Proszę o rozważenie możliwości prowadzenie w okolicach Urzędu Miasta strefy
bezpłatnego korzystania z internetu.
6. W związku z okresem składania wniosków do budżetu chciałbym przypomnieć o
fatalnym stanie nawierzchni ul. Śląskiej i o problemach mieszkańców związanych z
głośnym poruszaniem się ciężarówek. Pytanie, czy mamy jakikolwiek wpływ na
warunki w jakich oczekują na załadunek ciężarówki węglowe.
7. Proponowałbym, abyśmy rygorystycznie zaczęli traktować korzystających z placów
zabaw i zabronili i egzekwowali zakaz korzystania z piaskownic psom.
Radna Gabriela Kossakowska
Od 4 latach systematycznie proszę o wykonanie płotu w Szkole Zawodowej
pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Bytomską. Rozumiem, że brak jest środków
finansowych, więc czekałam. W Szkole nr 9 był już płot wykonany oraz uzupełniany i
znowu będzie remontowany. W związku z tym proszę o remont płotu w mojej szkole,
aby nie można było jej dewastować od ul. Inwalidów Wojennych. Proszę o
wykonanie remontu płotu najpierw w Szkole Zawodowej, a później w Szkole Nr 9.
Radny Tomasz Wesołowski
Chciałem zabrać głos odnośnie interpelacji zgłoszonej na X sesji Rady Miasta.
Odpowiedź na tą interpelację jest satysfakcjonująca tylko w połowie. Prosiłem o
wskazanie punktu odbioru odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych baterii oraz
zużytego oleju samochodowego.
W odpowiedzi zostały wskazane punkty odbioru zużytych baterii, natomiast
wskazanie punktu odbioru zużytego oleju samochodowego jako punktu gdzie jest
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dokonywana usługa wymiany oleju samochodowego nie jest satysfakcjonującą
odpowiedzią.
Te usługi są usługami odpłatnymi, a mieszkańcy nie mają obowiązku korzystania z
tych usług, gdyż mogą takie zadania wykonywać sami. Gmina ma obowiązek
wskazania punktu, gdzie taki olej mieszkańcy mogą oddać, chociażby po to, aby nie
wylewali go do kanalizacji.
Prośba którą złożyłem była podyktowana telefonami od mieszkańców, którzy mają już
zgromadzone pewne zapasy zużytego oleju i nawet gdyby zaczęli korzystać ze
wskazanych usług nie rozwiązuje to problemu oddania oleju przez nich
zgromadzonego. Był przypadek, gdzie jeden z mieszkańców do mnie dzwonił i
poinformował, że ma zgromadzone 270 l takiego oleju samochodowego. Próbował go
oddać w różnych stacjach technicznych, dlatego, że posiada kilka samochodów i
kilka lat gromadził olej. Nie chce tego wylać do naszych kanalizacji i dlatego prosił o
wskazanie takiego miejsca.
Dzwonił do Urzędu Miasta, ale nikt nie był mu w stanie takiej informacji udzielić,
dlatego zwrócił się do mojej osoby z taką prośbą.
W związku z powyższym prosiłbym o uzupełnienie odpowiedzi na patynie gdzie
można już zgromadzony, zużyty olej oddać.
W dalszej kolejności Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pan Stanisław Korfanty odniósł się do
niektórych złożonych wniosków i interpelacji.
Odnośnie wniosku radnej Sławy Umińskiej poinformował, iż podjęte zostały działania w
sprawie organizacji spotkań informacyjnych nt. Programu Uporządkowania Gospodarki
Wodno – Ściekowej, które sukcesywnie będą się odbywać. Jedno z tych spotkań odbyło się
już na Józefce. Proszę być spokojnym, gdyż spotkania informacyjne odbędą się również w
innych częściach miasta.
W kwestii strony internetowej poinformował, iż obecna strona funkcjonuje, natomiast nowa
strona jest już gotowa i zostanie uruchomiona we wrześniu.
Jeżeli chodzi o internet to pragnę poinformować, iż w Urzędzie Miasta funkcjonuje hot spot i
można z internetu korzystać, chyba, że jest jakaś awaria, jednakże o żadnej nie słyszałem.
W sprawie Przychodni Lekarskiej Nr 3 to występuje tam pewien problem, który był
podnoszony na Radzie Społecznej.
Problem związany jest z warunkami technicznymi Przychodni. Istotny problem polega na
tym, że w otoczeniu Przychodni Nr 3 powstaje konkurencja, kolejny NZOZ. Pan radny
Dariusz Iskanin może coś więcej mógłby na ten temat powiedzieć.
Kolejny NZOZ i nie ma tam obaw co do zabezpieczenia usług medycznych. Opieka
zdrowotna na pewno będzie zagwarantowana przez Przychodnię Nr 4, czy przez kolejne
zakłady, które pacjentami się zaopiekują.
W kwestii zużytego oleju samochodowego stwierdził, iż jest to problem, który na dzień
dzisiejszy, z tego co mi przekazano z Wydziału Ochrony Środowiska, ma lukę w systemie
prawnym.
Idea i przepisy wykonawcze są takie, że nie powinno się samodzielnie wymieniać oleju
silnikowego i innych olejów w pojazdach z tego względu, iż zawsze pozostaje problem co
zrobić z zużytymi olejami. Stacje autoryzowane, które dokonują wymiany oleju również
odbierają zużyty olej i go zagospodarowują. W naszym systemie prawnym prawdopodobnie
przeoczono fakt, że w przeszłości większość użytkowników samochodów kupowała olej i
sama go wymieniała w samochodach, a zużyty olej gdzieś w garażach gromadziła. Idea jest
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taka, że ten kto produkuje odpad to powinien go w jakiś sposób zagospodarować i ponieść
opłaty.
Niemniej spróbujemy się zorientować jak tą sprawę rozwiązać. Być może na okres
przejściowy zostałby wyznaczony jakiś, jeżeli będzie to prawnie możliwe wyjście. Trzeba
mieć również świadomość, że będzie to wszystko generować pewne koszty.
Do następnej sesji spróbujemy Panu radnemu i państwu odpowiedzieć na to zapytanie.
Na pozostałe pytania i wnioski odpowiemy w sposób korespondencyjny.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady
XII sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dziękując radnym i gościom za przybycie.

Protokołował:
Marek Markefka
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
mgr Krzysztof Przybylski
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