Protokół Nr XXI/08
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 13 marca 2008 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w Ośrodku Kultury „Andaluzja”
Oświęcimskiej 45 w godz. od 11.00 do godz. 13.45

w Piekarach Śląskich przy ul.

Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 20 radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu nr 1,2,3.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Przybylski
witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji, który radni otrzymali przed sesją:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
5. Interpelacje i wnioski radnych.

Radni nie wnieśli dalszych uwag do porządku obrad.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta był do wglądu w
Biurze Prezydenta i Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do Protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o odnotowanie spóźnienia radnego Piotra Harwiga.
Protokół Nr XX/08 został przyjęty jednogłośnie (21 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
Ad. 3.
Następnie Sekretarz Miasta – Renata Łuczak przedstawiła informację z działalności Urzędu
Miasta za okres międzysesyjny. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja została uzupełniona przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Stanisława
Korfantego o istotne informacje dotyczące działalności piekarskiego samorządu. Prezydent
poinformował, iż Miasto Piekary Śląskie będzie zaangażowane w kilka imprez o charakterze
regionalnym, ponadregionalnym a nawet międzynarodowym. Wspomniał m.in. o przedsięwzięciu pn.
„Święto Rodziny”, które będzie się odbywało w miastach naszego subregionu w maju br.
Intencją samorządów
i władz kościelnych jest to, aby poprzez jego organizację oraz
przeprowadzenie wielu imprez związanych z tymi obchodami zwrócić uwagę mieszkańców naszych
miast na zbyt małe dostrzeganie wartości życia rodzinnego. Chcemy przypomnieć i spopularyzować
Kartę Praw Rodziny przedłożoną przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom
zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym. Kolejnym dużym przedsięwzięciem o skali
międzynarodowej jest organizacja IX zlotu Skautów Środkowoeuropejskich, który będzie miał swoją
Strona 1/14

bazę - obóz w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Patronat nad tym zlotem objęło kilku
prezydentów miast w tym Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Kolejną dużą imprezą regionalną będzie
impreza pn. „Żywe Kamienie Śląska”, organizowana przez samorządy wspólnie z Fundacją „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” , która funduje stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży z całego kraju nie
mających dobrych warunków rodzinnych i finansowych. Takie obozy formacyjno – integracyjne były
już organizowane w minionych latach: w 2003 r. – Kraków, w 2004 r. – Warszawa, w 2005 r. –
Trójmiasto, 2006 r. – Poznań, w 2007 r. – Wrocław. W tym roku propozycję tę złożono miastu
Katowice, ale Prezydent Miasta podjął inicjatywę, aby robić to w ramach GZM na co wszystkie miasta
wchodzące w skład Związku wyraziły swoją akceptację. Jedną z wartości, którą chcemy promować i
wyeksponować jest zapoznanie młodzieży z Polski Północnej i Wschodniej wartości takie jak: etos
pracy, który jest charakterystyczny dla mieszkańców Śląska, zaznajomić ich z historią Śląska
zwłaszcza z walką o wolność podczas powstań i w czasach solidarności oraz przedstawić to bogactwo
jakim jest prężność ośrodków akademickich, bogactwo życia gospodarczego i ciekawej przeszłości
historycznej. W ramach tego przedsięwzięcia w lipcu br. będziemy gościć w Piekarach Śląskich grupę
ok. 80-ciu osób młodzieży z całej Polski, cały zaś obóz integracyjny będzie liczył ok. 1700
uczestników.
Prezydent Miasta poinformował, iż w ubiegłym tygodniu w czwartek i piątek odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Związku Miast Polskich w Jeleniej Górze, którego przedmiotem było przede wszystkim
przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Związku w roku ubiegłym, przyjęty został także plan
finansowy na 2008 r. Znaczną część tego posiedzenia poświęcono pracom legislacyjnym i inicjatywom
samorządów. Prezydent przybliżył radnym kilka istotnych tematów, omawianych przy współudziale
Wicepremiera pana Grzegorza Schetyny, które dotyczyły tych spraw, z którymi my jako samorząd też
się borykamy od wielu lat. Generalnie intencja pakietu propozycji samorządowych i w większości
zaakceptowanych wstępnie przez pana Wicepremiera dotyczy m.in. decentralizacji państwa oraz
położenie większego nacisku na rozwój samorządności i uprawnień z realizacją tych zadań
związanych. Jeden z problemów, na które samorządowcy zwracali uwagę dotyczył uchylenia
ustawowego zakazu łączenia funkcji w jednostce samorządu terytorialnego z mandatem senatora.
Pojawiła się propozycja, aby zrobić kolejny krok w kierunku reformy ustrojowej państwa, aby umożliwić
pełnienie samorządowcom roli senatora. Prowadzone były również dyskusje, aby w wyborach
samorządowych wprowadzić ordynację większościową na zasadzie jednomandatowych okręgów
wyborczych. Kolejny temat dotyczył postulatu bezpośredniego wyboru Marszałka Województwa jako
organu wykonawczego. Inną sprawą mniej nas dotyczącą, ale istotną dla tych gmin, które funkcjonują
w ramach powiatów ziemskich było rozważenie możliwości zapewnienia udziału z urzędu wójtom,
burmistrzom zasiadania w Radzie Powiatu. Kolejną poruszaną na posiedzeniu kwestią było
sygnalizowanie uporządkowania przepisów dotyczących wykonywania zadań publicznych przez gminy
m.in. przez nasze miasto. Od kilku lat podnoszony jest postulat, aby jednoznacznie uporządkować
kwestię finansowania i odpowiedzialności za drogi krajowe mieszczące się dzisiaj w obrębie granic
administracyjnych gmin. Obecnie to właśnie gminy mają obowiązek utrzymywania dróg krajowych. Nie
jest wiadomo jak ten problem będzie rozwiązany, czy drogi krajowe przejdą w kompetencje zarządu
centralnego, który będzie odpowiadał za stan techniczny, wszelkie remonty tych dróg, czy też
samorządy dodatkowo dostaną pieniądze na ich utrzymywanie. Kolejnym postulatem było
przywrócenie pełnego zwierzchnictwa starostom i prezydentom miast na prawach powiatu nad
służbami i inspekcjami w ramach administracji zespolonej. Prezydent poparł tego typu rozwiązanie,
twierdząc, że lepiej byłoby dla praktycznego funkcjonowania jednostek czy to Państwowej Straży
Pożarnej czy Policji jeżeli samorząd mógłby sprawować opiekę nad tymi jednostkami. Natomiast
odwrócenie tendencji centralizowania systemu utrudniłoby tym służbom funkcjonowanie, a
samorządowi ograniczyło możliwość ściślejszej współpracy i finansowania niektórych przedsięwzięć.
Kwestią mało powszechnie znaną było zrównanie sytuacji prawnej jednostek samorządu
terytorialnego z organami administracji rządowej oraz innymi organami administracji państwowej.
Chodzi m.in. o to, iż organy adm. rządowej są zwolnione z opłat przed sądami natomiast my jako
samorządy musimy wnosić stosowne opłaty, w związku z czym uważamy, że zarówno administrację
samorządową jak i rządową powinno traktować się jednoznacznie i obydwie te instytucje powinny być
zwolnione z tego rodzaju opłat. W kwestiach finansowych Związek Miast Polskich postulował o
przywrócenie w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisów stanowiących
realizację konstytucyjnej gwarancji adekwatności środków do zadań.
Jednym z wielu podnoszonych tematów było również uwzględnienie rekompensowania w przyszłych
latach, zmniejszonych w tym roku udziałów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu ulgi
prorodzinnej. Kolejnym tematem związanym z realizacją konstytucyjnej gwarancji finansowania zadań
przekazywanych do samorządów dotyczy dofinansowania z budżetu centralnego m.in. pomocy
społecznej, oświatowej w tym zagwarantowania lepszego finansowania wzrostu wynagrodzeń kwoty
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bazowej dla nauczycieli. Miasto Piekary Śląskie zbyt dużo dopłaca do tego typu regulacji wynikających
z Karty Nauczyciela i wszystkich rozporządzeń Ministra Edukacji. Jako samorządy chcemy również
postulować zwiększenie udziału naliczania subwencji dla jednostek samorządowych w dochodach z
podatków PIT, CIT i VAT. Postulat ten może spotkać się z dużym oporem ze strony Ministerstwa
Finansów, natomiast wiele samorządów uważa, że skoro na ich terenie wysiłkiem samorządu i
niejednokrotnie dużymi nakładami finansowymi z budżetu na tworzenie infrastruktury gospodarczej ten
wzrost gospodarczy przekłada się na dochody państwa chociażby z VATu, to w jakiś sposób powinno
być to zrekompensowane samorządom. Konsekwencją tego stanowiska byłoby wzmocnienie
mechanizmów wyrównywania subwencji oświatowej dla tych gmin, dla których rozwój gospodarczy i
wpływ z tego tytułu do budżetu jednostek samorządowych byłby mniejszy.
Prezydent Miasta wspomniał także o postulacie zwiększenia autonomii gmin w zakresie ustalania
podatków i opłat lokalnych. Zwrócono uwagę, że na dzień dzisiejszy, o ile możemy pobierać opłaty od
reklam w pasie drogowym, nie ma narzędzia dla samorządu, aby ustalać opłaty w ogóle od reklam,
które się w danym mieście umieszcza. Byłaby to możliwość dla gmin podjęcia stosownej uchwały
bądź nie. Być może nawet symboliczne opłaty przy tak licznej ilości reklam w naszym mieście
mogłyby dodatkowo zwiększyć budżet samorządu. Jednym z tematów, z którym mamy ograniczenia
jest doprowadzenie do takiego unormowania ustawowego, aby samorządy mogły powierzać jako
jednostki samorządowe, samorządowym osobom prawnym, czyli jednostkom organizacyjnym gminy
zadania w trybie bez przetargowym, co jest obecnie prawnie bardzo skomplikowane. Kolejny postulat
dotyczył przekazywania gminom udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub w innych spółkach
mających znaczenie dla rozwoju gminy lub powiatu na wniosek właściwych organów jednostek
samorządowych. Zgłoszono również postulat, aby na wniosek jednostek samorządu terytorialnego
mienie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia wojskowego mogło być skomunalizowane.
Z praktycznych spraw majątkowych nie jest w dalszym ciągu uregulowane racjonalne załatwienie
problemu własności urządzeń służących do oświetlenia ulic. Samorządy domagają się również
uregulowania zaszłości związanych z wkładem inwestycyjnym gmin w tworzenie chociażby majątku
dzisiejszej Telekomunikacji Polskiej S.A. Na dzień dzisiejszy pożytki z eksploatacji tych sieci czerpie
konkretna spółka, dlatego też samorządy uważają, że Sejm powinien rozważyć
możliwość
rekompensaty tamtych wkładów inwestycyjnych samorządu czy mieszkańców poprzez przekazanie
odpowiedniej ilości udziałów w tychże spółkach. Prezydent Miasta przedstawił kilka stanowisk
Zgromadzenia Ogólnego Związku w konkretnych sprawach. Poinformował, iż materiały te są dostępne
na stronie internetowej Związku Miast Polskich, jak również będą udostępnione do wglądu w Biurze
Rady Miasta.
Jedno ze stanowisk dotyczyło uregulowania nowelizacji ustawy o kosztach w sprawach cywilnych oraz
opłat za przejazdy odcinkami autostrad i dróg szybkiego ruchu, będących obwodnicami aglomeracji.
Złożono wniosek, aby te odcinki były zwolnione z poboru opłat. Kolejny temat dotyczył zwiększenia
sfinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w przypadku likwidacji barier
architektonicznych i technicznych. Na dzień dzisiejszy dofinansowanie wynosi 80% natomiast 20%
leży po stronie wnioskodawcy, czyli osoby niepełnosprawnej. W związku z tym pojawił się postulat,
aby z uwagi na zazwyczaj trudną sytuacje finansową tych osób w 100% te bariery były finansowane.
Przyjęte zostało stanowisko w sprawie uregulowania kwestii związanej z oświetleniem dróg
oraz finansowaniem kosztów energii elektrycznej wraz z pomiarem. Istotne z punktu widzenia
korzystania z funduszy unijnych jest stanowisko dotyczące wyłączenia do kapitalizowania spółek
jednostek samorządu terytorialnego w kategorii pomocy publicznej. Mogą pojawić się problemy w
wielu spółkach samorządowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury, czy to wodociągowej
czy innej ze względu, że Unia Europejska bardzo rygorystycznie ocenia poziom dopuszczalnej
pomocy publicznej. Samorządy postulują, aby dokonać w trybie pilnym stosownych korekt w
przepisach i nie dopuszczać do sytuacji, które przy wykorzystywaniu środków unijnych będą w
perspektywie czasu miały miejsce (chodzi o etap rozliczenia środków pomocowych).
Prezydent Miasta wspomniał, iż UE dokonała weryfikacji projektów, które były finansowane w
poprzednich latach w takich państwach jak Portugalia, Hiszpania i okazało się, że wiele z tych
przedsięwzięć było fikcyjnych. Stwierdzono poważne uchybienia w zakresie rzeczowym i
dokumentacyjnym. Ok. 12% budżetu z tamtego okresu UE , które przeznaczone były na wsparcie
rozwoju tamtych państw będzie musiało być zwrócone. Bardzo ważnym stanowiskiem dotyczącym
ustalenia standardów edukacji i finansowania oświaty są zaproponowane zmiany w Karcie
Nauczyciela. Samorządy uważają , iż należy określić standardy. jeżeli chodzi o liczebność klas, ilość
nauczycieli, aby subwencja oświatowa była adekwatna do stopnia nauczycielskiego w zależności od
tego czy to jest mianowany, kontraktowy czy dyplomowany nauczyciel.
Bardzo ważna kwestią były prawne możliwości realizowania uprawnień prezydentów,
burmistrzów miast w zakresie gospodarki nieruchomościami.
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Prezydent Miasta poinformował radnych o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w kwestii sporu z Biurem Prawnym Wojewody Śląskiego dotyczącym przystąpienia
Piekar Śląskich do KZK GOP, które potwierdziło słuszność naszego stanowiska. Poinformował, iż
MZKP zwróciło się z prośbą o zawarcie porozumienia, w celu pokrycia kosztów, związanych z
przewozem w minionych miesiącach. Poinformował, iż przy całej reorganizacji oświaty, a konkretnie
ZS nr 2 po przeanalizowaniu materiałów historycznych m.in. roku 1998, gdzie Kuratorium Oświaty
przekazało
do kompetencji powiatu piekarskiego prowadzenie tej placówki, z dużym
prawdopodobieństwem popełniono wówczas błąd decyzyjny, gdyż placówka ta winna podlegać pod
zarząd powiatu bytomskiego.
Radny Piotr Harwig nawiązując do poprzedniej sesji Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem, jak
wygląda kwestia powołania Rady Dyrektorów oraz Rady Oświatowej, w której rzekomo dyrektorów
nie ma.
Radny Dariusz Iskanin nawiązując do przedstawionej informacji międzysesyjnej zapytał jakich
nieruchomości dotyczy egzekwowanie opłaty adiacenckiej, oraz jakiej jednostki i jakich tematów
dotyczy kontrola Centralnego Biura Antykorubcyjnego.
Radny Tomasz Wesołowski zwrócił uwagę, iż w punkcie remonty placówek oświatowych na
str. 4 informacji międzysesyjnej pojawiła się nazwa Szkół Specjalnych, która jest nazwą już
nieaktualną, a oficjalna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.
Prezydent Miasta – Stanisław Korfanty poinformował, iż przedmiotem kontroli funkcjonariuszy
CBA będą zamówienia publiczne realizowane przez Gminę Piekary Śląskie. Jednak pomimo
zapowiedzi kontrola do dnia dzisiejszego nie rozpoczęła się.
Radny Piotr Harwig poprosił o udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, które odnosiło
się do działalności Wydziału Edukacji, który odpowiada merytorycznie za tematykę m.in. powołania
Rady Dyrektorów.
Prezydent Miasta stwierdził, iż powołanie Rady Dyrektorów i Rady Oświatowej nie wiąże się z
informacją z okresu międzysesyjnego. Zobowiązał się do udzielenia informacji na kolejnej sesji Rady
Miasta.
Radni nie wnieśli kolejnych uwag do informacji międzysesyjnej w związku z czym informacja
została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4. Rozpatrywanie projektów uchwał.

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na
terenie Miasta Piekary Śląskie
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna
• Komisja ds. Społecznych
- przyjęła do wiadomości.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Leszek Podzimski zawnioskował o głosowanie nad zmianą treści uchwały. W
podstawie uchwały wykreślić słowa „art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.” i zastąpić zapisem „art. 18 ust.
2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.” Natomiast w § 1 uściślić definicję przystanku
autobusowego, w definicji przystanku komunikacji miejskiej wykreślić słowa „wraz z przylegającym do
nich obszarem o szerokości 10 m w obu kierunkach lub obszar 15 m od znaku przystanku w obu
kierunkach” i zastąpić zapisem „lub miejsca wyznaczone i oznakowane jako punkt przystankowy wraz
z przylegającym do nich obszarem o szerokości 5 m w każdym kierunku.” W wyniku zaproponowanej
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zmiany definicja przystanku komunikacji miejskiej w § 1 otrzyma brzmienie „ w przystankach
komunikacji miejskiej należy przez to rozumieć wiatę autobusową , wydzieloną wysepkę, zatokę lub
miejsce wyznaczone i oznakowane jako punkt przystankowy wraz z przylegającym do niego obszarem
o szerokości 5 m w każdym kierunku.”
Poprawka do projektu uchwały została przyjęta 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące”.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz przyjętą poprawką.
Uchwała została przez Radę przyjęta 17 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”.
UCHWAŁA NR XXI/217/08 w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na
terenie Miasta Piekary Śląskie 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
2006 r. dla terenów położonych w rejonie ulicy Stalowej w dzielnicy Dąbrówka Wielka
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.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXI/218/08 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 2006 r.
dla terenów położonych w rejonie ulicy Stalowej w dzielnicy Dąbrówka Wielka w Piekarach
Śląskich stanowi załącznik nr 6 do Protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie.
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki – Roman Izydorczyk zaproponował, aby § 3 projektu
uchwały nabrał brzmienia: „z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr
XXIII/178/2000 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28.09.2000 r. w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie w granicach oraz
w zakresie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.” Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywnie wraz z korektą § 3. Wszystkie uwagi
zostały zaopiniowane zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta..
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywnie wraz z załącznikiem nr 27 –
rozstrzygnięcie Rady Miasta w Piekarach Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Piekary Śląskie” nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Przystąpiono do głosowania nad uwagami zgłoszonymi na podstawie art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia
27.03.2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie. Uwagi
stanowią załącznik do projektu. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż głosowanie będzie
odbywać się za nieuwzględnieniem uwagi.
Przewodniczący zgłosił wniosek o głosowanie jawne imienne nad uchwałą.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad w/w wnioskiem.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 głosów “za”, 0 głosów
“wstrzymujących”).

“przeciw”,

0

głosów

Pierwsze głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez pana Roberta Tomasika
pełnomocnika firmy „Dolomity Śląsk” z siedzibą 42 – 504 Goląsza Górna 28, dotyczącej terenu w
rejonie ul. Konarskiego i wprowadzenia do „Zmiany studium…” i planu zagospodarowania
przestrzennego zapisu: „teren przemysłu, składu, baz i magazynów – działalność w zakresie
gospodarki odpadami”
Uwaga nie została przez Radę uwzględniona 19 głosów „za”(radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Dariusz Iskanin, Aleksander Kępski, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza,
Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Krzysztof Seweryn, Andrzej
Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska,Tomasz Wesołowski, Maria Wojszczyk)
1 głos „przeciw” (radny Jacek Kierok), 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez panią Gertrudę Książek zamieszkałą w
41-945 Piekary Śląskie przy ul. Dzierżonia 1, która wnosi o przeznaczenie działek nr 389/153 i
390/154 przy ul. Pokoju w Kozłowej Górze na cele zabudowy mieszkaniowej.
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Dariusz Iskanin, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska,
Jerzy Krauza, Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Krzysztof
Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska,Tomasz Wesołowski,
Maria Wojszczyk,), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi złożonej przez panią Katarzynę Adamczyk zamieszkałą w
Piekarach Śląskich przy ul. Wajdy 43, która wnosi o zmianę zapisu „zmiany studium” w odniesieniu do
działek nr 1087/171 i 1554/171 przy ul. Sadowskiego z kierunku „tereny przetwórstwa rolno –
spożywczego na przeznaczenie mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy”.
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Piotr Harwig,
Dariusz Iskanin, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy
Krauza, Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk,
Krzysztof Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz
Wesołowski, Maria Wojszczyk,) 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi złożonej przez panią Grażynę Tomasik i pana Roberta
Tomasika zamieszkałych w Będzinie, Golasza Górna 28 dotyczącej ustalenia kierunku
zagospodarowania działek nr 217/23, 219/22, 965/20 obręb Brzozowice – Kamień k.m. 2 dodatek 10 –
w rejonie ulicy Konarskiego na cele przemysłowo – wytwórcze z towarzyszącymi usługami, place,
składy, magazyny” .
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Piotr Harwig,
Dariusz Iskanin, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy
Krauza, Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk,
Krzysztof Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz
Wesołowski, Maria Wojszczyk), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi złożonej przez pana Jacka Tylusa zamieszkałego w
Dąbrowie Górniczej przy ul. Łukasińskiego 11/138 i pana Tomasza Muchę zamieszkałego w Dąbrowie
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Górniczej przy ul. Legionów Polskich 121/25 dotyczącej wprowadzenia w „Zmianie studium…”
przeznaczenia przemysłowego na działkach nr 213/22, 215/22, 137/22 w Brzozowicach Kamieniu”
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza,
Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk, Krzysztof
Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski,
Maria Wojszczyk), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi złożonej przez pana Stanisława Jurczyńskiego
zamieszkałego w Piekarach Śląskich przy ul. Jagiellońskiej 85, który wnosi o zmianę zapisu „Zmiany
studium” w odniesieniu do działek nr 1556/171, 1724/171, 1723/175 w kierunku „tereny przetwórstwa
rolno – spożywczego” na przeznaczenie „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza,
Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk, Krzysztof
Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski,
Maria Wojszczyk), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem
uwagi zgłoszonej przez pana Stanisława Jurczyńskiego
zamieszkałego w Piekarach Śląskich przy ul. Jagiellońskiej 85, który wnosi o zmianę przeznaczenia
określonego w „zmianie studium” w odniesieniu do działki nr 101 k.w. 975 mapa 3 z „tereny rolne bez
prawa zabudowy „na teren zabudowy mieszkaniowej”
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 19 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza,
Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk, Krzysztof
Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski, Maria Wojszczyk,),
1 głosów „przeciw” (radny Marek Szewczyk), 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez pana Zbigniewa Bajer zamieszkałego w
Piekarach Śląskich przy ul. Gen. J. Ziętka 29/2/11 kwestionującego ustalenie w „zmianie studium” –
„terenów zieleni parkowej” na działce nr 408/32 przy ul. Górzystej, którą chcą wykorzystać na cele
budowy domu jednorodzinnego”
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, , Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza,
Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk, Krzysztof
Seweryn, Andrzej Skiba, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski,
Maria Wojszczyk), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez pana Dariusza Białasa zamieszkałego w
Piekarach Śląskich przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 99/1/26 kwestionującego przeznaczenie w
projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Piekary Śląskie” działki nr 1213/22 w większości pod zalesienie”
Uwaga została przez Radę nieuwzględniona 20 głosów „za” (radni: Marek Boroń, Tomasz Cisek, Piotr
Harwig, Dariusz Iskanin, Aleksander Kępski, Jacek Kierok, Andrzej Korfanty, Gabriela Kossakowska,
Jerzy Krauza, Jacek Mazur, Leszek Podzimski, Marian Muszalik, Krzysztof Przybylski, Henryk Pryk,
Krzysztof Seweryn, Andrzej Szewczyk, Marek Szewczyk, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski, Maria
Wojszczyk), 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” (radny Andrzej Skiba).
Listy głosowań imiennych stanowią załącznik nr 7 do Protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5- minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący otrzymał wyniki glosowania nad nieuwzględnieniem uwag.
W następnej kolejności Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z korektą § 3 pod głosowanie.
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Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR XXI/219/08 w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie stanowi załącznik nr 8 do Protokołu.

4. Projekt uchwały

w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” z siedzibą w Piekarach
Śląskich przy ul. Szpitalnej 11

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 przyjęta jednogłośnie (21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”.)
UCHWAŁA NR XXI/220/08 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” z siedzibą w Piekarach Śląskich
przy ul. Szpitalnej 11 stanowi załącznik nr 9 do Protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” z siedzibą
w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- przyjęła do wiadomości
• Komisja ds. Społecznych
- przyjęła do wiadomości
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Jerzy Krauza w imieniu Klubu „Nasze Piekary” zgłosił kandydaturę pani Jadwigi Musialik –
Kierownika Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, na co sama zainteresowana wyraziła zgodę.
Z kolei radny Dariusz Iskanin zgłosił kandydaturę radnego Aleksandra Kępskiego, który wyraził zgodę.
Przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą według kolejności zgłoszenia.
pani Jadwiga Musialik – 12 głosów „za”
Następnie poddano pod głosowanie kandydaturę radnego Aleksandra Kępskiego - 8 głosów „za”
Przewodniczący poinformował, iż kandydaturą, która uzyskała najwięcej głosów „za” jest kandydatura
pani Jadwigi Musialik.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały uzupełniony o nazwisko pani Jadwigi
Musialik pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 12 głosów “za” 1 głos „przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR XXI/221/08 w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” z siedzibą w
Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 stanowi załącznik nr 10 do Protokołu.
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6. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieruszowie
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.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie 21 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR XXI/222/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wieruszowie stanowi załącznik nr 11 do Protokołu.

7. Projekt uchwały 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.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta (20 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XXI/223/08 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 12 do Protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do
zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
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.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (21 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XXI/224/08 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do
zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego stanowi załącznik nr 13 do Protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia
01.05.2008 r. do dnia 30.04.2009 r.
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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.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (21 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XXI/225/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia
01.05.2008 r. do dnia 30.04.2009 r. stanowi załącznik nr 14 do Protokołu.

10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do
Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wkładu pieniężnego w kwocie 300.000 zł
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.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta (19 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące”).
UCHWAŁA NR XXI/226/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie
do Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wkładu pieniężnego w kwocie 300.000 zł stanowi załącznik nr 15 do Protokołu.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/07 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza - pozytywna
• Komisja ds. Społecznych
pozytywna.
Naczelnik Wydziału Finansowo – Podatkowego – Marceli Jankowski doprecyzował treść projektu
uchwały poprzez dopisanie przy słowie „plac targowy przy ul. Ks. Waculika” cyfry „2a” natomiast przy
Osiedlu Powstańców Śląskich na placu targowym między pawilonami handlowymi przy ul. Księdza
Krupy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały wraz z przedstawionymi poprawkami pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta (19 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 1 głos “wstrzymujący”).
UCHWAŁA NR XXI/227/08 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/07 Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej stanowi załącznik nr 16 do
Protokołu.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2008 roku.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
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Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza • Komisja ds. Społecznych
-

pozytywna
pozytywna.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta – pani Urszula Ruska, informując radnych o wprowadzeniu
autopoprawki do projektu uchwały, która polegała na zmianie treści § 2 pkt. 2, gdzie nastąpiło
zmniejszenie przychodów miasta o kwotę 1.000.000 złotych oraz § 4 poprzez zwiększenie wydatków
o kwotę 1.000.000 złotych z przeznaczeniem na dział 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona
przeciwpożarowa”, w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” na wydatki majątkowe w
wysokości 100.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację zadania pod nazwą
Modernizacja, remont i wyposażenie pomieszczeń zespołu dyżurnego zlokalizowanego w Komendzie
Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, gdzie umieszczone jest centrum monitoringu miasta. Kolejna
poprawka dotyczy działu 758 „Różne rozliczenia” oraz rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
gdzie utworzona zostanie rezerwa celowa na zwroty opłat za karty pojazdu. Wynika to z faktu, że w
latach 2002 – 2006 na mocy rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu, opłata za kartę
transportu pojazdu wynosiła 55 zł i wzrosła do 500 zł. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis
ten został uznany za niekonstytucyjny i stracił moc z dniem 1 maja 2006 r. Skutkiem takiego
rozstrzygnięcia oraz uchwały Sądu Najwyższego, obywatele kierują sprawy do sądów cywilnych
odzyskując nadpłacone pieniądze. Kierując się zasadą praworządności należy rozwiązać problem
nadpłat wniesionych przez mieszkańców Piekar Śląskich w trybie stosownej decyzji Prezydenta
Miasta o zwrocie nadpłaconych kwot. W związku z powyższym proponuje się utworzenie rezerwy
celowej w wysokości 900.000 złotych w ramach rozdysponowania nadwyżki.
Skarbnik Miasta poinformował, iż zmiany zostały wprowadzone do projektu uchwały na druku 28a
wraz z uzasadnieniem.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Głos zabrał radny Krzysztof Seweryn zwrócił się do pani Skarbnik o sprecyzowanie uzasadnienia, w
którym znajduje się kwota na opłaty czynszowe dla OSP, czy to jest kwestia kosmetyczna czy
związane jest to z martwym okresem, kiedy organizacje pozbawione były ulg z tytułu prowadzonej
działalności. Czy w wyroku Ministra Transportu jest wskazana osoba, która ponosi konsekwencje, czy
pieniądze, które były pobierane zgodnie z rozporządzeniem Ministra będą musiały być zwrócone
przez nas, czy też osobę, która podjęła to rozporządzenie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Prezydent Miasta – Stanisław Korfanty, twierdząc, aby
stworzyć taką rezerwę w naszym mieście, w celu uniknięcia dodatkowych kosztów i procedur
sądowych związanych z odzyskiwaniem nadpłaty. Ustosunkowując się do pytania radnego Seweryna
Prezydent Miasta stwierdził, iż Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że ustalenie tej opłaty
w wysokości 500 zł. zdecydowanie przekracza koszty wyprodukowania dokumentu i jest niezgodne z
prawem obowiązującym w naszym kraju. Faktem jest, że gminy w tamtym okresie na mocy
rozporządzenia ministra pobierały tę nadpłatę, w związku z czym to właśnie gminy są zobligowane,
aby z własnych budżetów, zwrotu tej nadpłaty dokonać. Prezydent stwierdził, iż nasz samorząd działa
praworządnie i jeżeli cokolwiek jest niezgodne z prawem to wszystkie „profity” na skutek
wcześniejszych działań ministrów należy mieszkańcom zwrócić.
Następnie głos zabrała Skarbnik Miasta – Urszula Ruska wyjaśniając, iż w planie projektu budżetu
kiedy realizowaliśmy do uchwały budżetowej nie było jeszcze uchwały o podwyżce czynszu, więc
robiono to na starym budżecie, w związku z czym, że okres czasu, który minął i uchwała weszła w
życie i zaczęło się pobierać takie, a nie inne czynsze dla organizacji, stowarzyszeń, to ten okres
musimy uregulować i w planie zabezpieczyć. Natomiast w związku ze zmianą uchwały zmiany będą
obowiązywać od uchwały, która została podjęta na ostatnich sesjach.
Radny Aleksander Kępski zwrócił się z zapytaniem, czy zwrot nadpłaty będzie dokonywany z urzędu,
czy na wniosek mieszkańców, których nadpłata dotyczy.
Prezydent Miasta poinformował, iż tryb zwrotów będzie skonsultowany z Regionalną Izbą
Obrachunkową. Najpierw zostanie utworzona rezerwa, a kwestia w jaki sposób będzie dokonywany
zwrot zostanie omówiona z RIO, prawnikami oraz służbami finansowymi.
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Radny Dariusz Iskanin poprosił o doprecyzowanie działu 851 „Ochrona zdrowia”, który mówi o
wykonywaniu remontu, wymianie wykładzin w budynku 2 i 3. Zwrócił się z zapytaniem, o które budynki
chodzi.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Prezydent Miasta informując, że budynek 1 stanowi
chirurgia, a pozostałe budynki to 2 i 3.
Radny Dariusz Iskanin zapytał, czy w budynku chirurgii nie przewiduje się jakichkolwiek remontów, a
jeżeli tak, to dlaczego.
Prezydent Miasta poinformował, że w bieżącym roku dyrekcja Szpitala Miejskiego nie przewiduje
żadnych remontów w tym obiekcie, a z czasem kiedy zostanie zrealizowany pawilon dodatkowy,
praktycznie budynek chirurgii będzie bezużyteczny, gdyż jego parametry techniczne nie spełniają
jakichkolwiek wymogów współczesnych.
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (21 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XXI/228/08 w sprawie zmian budżetu miasta w 2008 roku stanowi załącznik nr 17
do Protokołu.
Ad. 8 Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Leszek Pozimski z radnym Marianem Muszalikiem złożyli wniosek o podjęcie działań w
kierunku reorganizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Kamiennej i Ks. Czempiela,
gdyż samochody wyjeżdżające z ulicy Ks. Czempiela niebezpiecznie wychylają się w środek
skrzyżowania, powodując zagrożenie w ruchu. Radni sugerują ustalenie drogi Ks. Czempiela drogą
jednokierunkową, a w dalszej kolejności utworzenie łącznika z drogą gruntową przy garażach. Jeżeli
taka koncepcja nie znalazłaby akceptacji, radni zwrócili się o podjęcie próby stworzenia
alternatywnego rozwiązania.
Radny Jacek Mazur zgłosił wniosek o przeprowadzenie remontu schodów przy ul. Oświęcimskiej 45
przy Ośrodku Kultury „Andaluzja”, które utrudniają mieszkańcom z okolic dojście do Ośrodka Kultury i
Ośrodka Zdrowia.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się o ponowne rozważenie możliwości oświetlenia placu zabaw, co
ułatwiłoby respektowanie uchwały w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na
terenie Miasta Piekary Śląskie. Zwrócił się o ponowne rozpatrzenie przez Komisję Bezpieczeństwa
wniosku dotyczącego spowolnienia ruchu przy ul. Bursztynowej. Próg ten powinien być usytuowany za
wjazdem na posesję pana Wojewódki.
Ponadto zwrócił się o:
• określenie sposobu rekompensaty stowarzyszeniom, organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego z tytułu wzrostu opłat stawki czynszowej obowiązującej w okresie od
wprowadzenia przez zarządcę pełnej odpłatności do momentu uzyskania zwolnień stosownie
z przyjęta uchwałą,
• określenie właściciela terenu znajdującego się w ciągu garaży przy ul. Bursztynowej wzdłuż
rur ciepłowniczych, który jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na tym terenie,
• o przedstawienie precyzyjnego określenia terminów: „zobowiązanie wymagalne i
niewymagalne”, aby było jasne z jakiego tytułu i od kogo możemy pożyczać i nie płacić, a
komu pożyczkę należy oddać w 100%.
Radny Marian Muszalik poinformował, że w związku z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,
na posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczej ustalono, że w dniu 7 kwietnia o godz. 15,00
odbędzie się spotkanie w w/w jednostce, o czym radni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Radna Maria Wojszczyk złożyła następujące wnioski:

Strona 12/14

•
•
•

o oznakowanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Biskupa Bednorza z drogą
krajową 94 w obrębie budowanych w tym rejonie stacji benzynowych. Skrzyżowanie to jest
bardzo niebezpieczne, gdyż ma duże natężenie ruchu kołowego,
o dokonanie przeglądu ścieżek rowerowych już aktualnie funkcjonujących w mieście,
o dokonanie frezowania asfaltu w miejscach, gdzie utworzyły się głębokie koleiny np. na łuku
ulicy Bednorza w Brzezinach Śląskich oraz przy wjeździe do Brzezin Śl. od strony z Kamienia
i od strony Dąbrówki Wielkiej

Radna Gabriela Kossakowska zwróciła uwagę na budynek (ruinę) znajdujący się naprzeciw budynku
„AGAWA”. Osoby dorosłe wraz z dziećmi wrzucają na teren powyższego budynku śmieci. Poprosiła,
aby Straż Miejska zainteresowała się, kto jest właścicielem tego terenu, czy jest to właściciel
prywatny, jeżeli tak, to winien uporządkować ten teren.
Radny Andrzej Skiba zgłosił 3 wnioski:
1. Ze względu na krytyczne już nasilenie ruchu samochodowego w naszym mieście powstały
ostatnio dwa newralgiczne po względem bezpieczeństwa komunikacyjnego miejsca (punkty):
• Pierwsze to skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Szpitalną. Ściana murowanego,
potężnego płatu Szpitala Miejskiego całkowicie zasłania pojazdy nadjeżdżające ul.
Szpitalną z kierunku od ZG „Piekary”.
• Drugi punkt to bardzo niebezpieczne miejsce to zjazd z Bytomia, z Obwodnicy
Zachodniej w kierunku ronda obok stacji benzynowej BP, a szczególnie
uprzywilejowany pas drogi z lewej strony – od skrzyżowania ze światłami.
W obu przypadkach zdaniem radnego prostym, tanim i optymalnym rozwiązaniem
byłoby zainstalowanie w tych newralgicznych miejscach odpowiednich luster.
Radny zawnioskował, aby odpowiednie służby koncepcję tę w jak najbliższym czasie
rozważyły.
2. Uwzględniając fakt otwarcia procesu zmiany przewoźnika autobusowej komunikacji
pasażerskiej (KZK GOP) zawnioskował również, aby ponownie rozważyć możliwość
poprowadzenia linii autobusowej z przystankiem obok Szpitala Miejskiego oraz następnym
obok „powiększonego” ostatnio (naszą decyzją) I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.
Gimnazjalnej, kolejny przystanek np. przy ZG „Piekary”.
3. Zawnioskował o pilne wzmożenie kontroli przez odpowiednie patrole (odpowiednich służb)
nad utrzymaniem czystości przez właścicieli psów wynikające z tytułu ich wyprowadzania na
spacer. Moda na posiadanie czworonożnego przyjaciela oraz wzrastająca temperatura
powietrza sprawiają, że sprawa staje się być coraz bardziej dokuczliwa.
Jest okazja też do tego, aby sprawdzić, czy przez właściciela psa została wniesiona
odpowiednia opłata z tytułu posiadania zwierzęcia.
Radny Aleksander Kępski zwrócił się o uporządkowanie nawierzchni przy ul. Bazarowej oraz jej
oświetlenie na odcinku od ulicy Goździków do ul. Waculika.
Radna Sława Umińska zgłosiła wniosek o wykonanie prac remontowych i porządkowych na obszarze
Kopca Wyzwolenia. Fragmenty ścieżek prowadzące na szczyt Kopca Wyzwolenia uległy zniszczeniu,
w kilku miejscach odpadły krawężniki, a w elementach betonowych służących do odprowadzenia
wody zalegają kamienie i śmieci, co powoduje, że woda rozlewa się na boki niszcząc podłoże.
Ponadto w paru miejscach wskazane byłoby zainstalowanie siatki zapobiegającej osuwaniu się ziemi,
niewielki fragment już zainstalowanej siatki jest nie wystarczający. Z racji zbliżających się obchodów
Święta Narodowego radna zwróciła się z prośbą o wykonanie niezbędnych prac remontowych i
porządkowych.
Radny Tomasz Wesołowski podziękował za informację dotyczącą prac związanych z podjęciem przez
Radę Miasta uchwał o zamiarze przekształceń w oświacie. Aby uniknąć nieporozumień oświadczył, że
wniosek dotyczył wszystkich uchwał o charakterze zamiaru, czyli również dot. przekształceń np. w
służbie zdrowia. Wniosek ten dotyczył również wszystkich uchwał o zamiarze podejmowanych w
przyszłości. Radni chcieliby uzyskiwać powyższe informacje na bieżąco.
Radny Wesołowski stwierdził, że odpowiedź na zapytanie dotyczące organizacji punktu zbioru
zużytego oleju samochodowego jest podobna do odpowiedzi uzyskanej w miesiącu czerwcu
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ubiegłego roku. Wówczas uzyskano informację, że Zakład Gospodarki Komunalnej zorganizuje taki
punkt. Zwrócił się o informację, kiedy taki punkt powstanie i czy są prowadzone prace z tym związane.
Na tym wyczerpano porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady XXI sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich, składając
wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Przypomniał również o
organizowanych w Bazylice NMP w Piekarach Śląskich rekolekcjach dla radnych oraz pracowników
samorządowych.

Protokół sporządziła:
Izabela Kuczmarska
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
mgr Krzysztof Przybylski
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