Protokół Nr LVIII/06
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 26 października 2006r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 73 o godz. 10.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 23 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
- Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wraz z kierownictwem
Urzędu Miasta
- Przewodniczący ugrupowań politycznych z terenu miasta
- Dyrektorzy piekarskich zakładów pracy
- Laureaci nagrody Miasta w dziedzinie kultury im. W Hajdy oraz laureaci stypendium RM
dla najzdolniejszych uczniów mieszkańców miasta wraz z rodzicami i opiekunami
- zaproszeni goście i mieszkańcy miasta
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miasta,
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez radnych Rady Miasta,
4. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał ,
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres
kadencji 2002-2006.
Ad.1
Otwarcia sesji RM w Piekarach Śląskich doskonal Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek.
Powitał wszystkich radnych a w ich imieniu Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego
wraz z kierownictwem Urzędu Miasta, przewodniczących ugrupowań politycznych,
dyrektorów piekarskich zakładów pracy a także zaproszonych gości i mieszkańców obecnych
na sesji.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji.
Na wstępie zwrócił uwagę na fakt, że jest to ostatnia sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich
w kadencji 2002-2006.
Sesja składała się z dwóch części: uroczystej i merytorycznej.
W trakcie części uroczystej wręczono nagrody miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury
imienia Wawrzyńca Hajdy.
Wręczono również stypendium Rady Miasta dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców
Piekar Śląskich oraz legitymacje radnym Młodzieżowej Rady Miasta w Piekarach Śląskich
III kadencji.
Po raz szósty wręczone zostały nagrody miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im.
Wawrzyńca Hajdy.
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Spośród 3 kandydatur nominowanych do tego wyróżnienia, Komisja ds. przyznawania
nagrody miasta wyłoniła 2 laureatów, co zostało zatwierdzone uchwałą nr LVII /554/06 na
sesji Rady Miasta w dniu 5 października 2006r.
Ogłosił, że laureatami szóstej edycji Nagrody Miasta w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca
Hajdy zostali:
- pan Piotr Zalewski - dyrektor Ośrodka Kultury "Andaluzja",
- Radio „Piekary".
Laureaci otrzymali nagrodę w postaci statuetki z podobizną Wawrzyńca Hajdy.
W imieniu Rady Miasta złożył serdeczne gratulacje laureatom nagrody – a następnie wraz z
Prezydentem Miasta panem Stanisławem Korfantym oraz Przewodniczącym Komisji panem
Alfredem Kierą wręczył nagrody.
W imieniu Rady Miasta złożył laureatom serdeczne gratulacje i życzył dalszych wspaniałych
sukcesów w działalności kulturalnej.
W dalszej kolejności Rada przystąpiła do wręczenia stypendiów Rady Miasta dla
najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich.
Tegorocznych laureatów kolejnej - XIII edycji stypendium wyłoniła Komisja Stypendialna
Rady Miasta, co zostało zatwierdzone uchwałą nr LVII/556/06 Rady Miasta. Uchwała została
podjęta na sesji Rady Miasta w dniu 5 października br.
W imieniu wszystkich radnych Rady Miasta złożył laureatom serdeczne gratulacje oraz
wyrazy uznania. Stwierdził, że to dzięki ich pracy jak również dzięki pracy wychowawców,
opiekunów, trenerów, a przede wszystkim dzięki pomocy rodziców zostali laureatami
kolejnej edycji stypendium Rady Miasta dla najzdolniejszych uczniów.
Komisja Stypendialna spośród wielu kandydatów wskazała właśnie te osoby, wyróżniając ich
wiedzę, umiejętności i osiągnięcia.
Tegorocznych stypendystów przedstawił Przewodniczący Komisji Stypendialnej radny
Wincenty Hajda.
- I miejsce i nagrodę w wysokości 2.000-zł otrzymał Bartłomiej Biernacki,
- II miejsce i nagrodę w wysokości 1.500-zł otrzymał Jakub Ociepka,
- III miejsce i nagrodę w wysokości 1.000-zl otrzymała Sandra Kamrat.
Trzy wyróżnienia i nagrody w wysokości po 750-zł otrzymały:
- Monika Podora
- Maria Szymkiewicz
- Klaudia Mikietiuk
Następnie Przewodniczący RM wraz z Prezydentem Miasta oraz Przewodniczącym Komisji
Stypendialnej wręczył przyznane stypendia.
Podziękował wszystkim laureatom, zaproszonym gościom, rodzicom, opiekunom za udział w
uroczystości zaś stypendystom życzył dalszych sukcesów i zaprosił do udziału w kolejnej
edycji stypendium.
W dalszej kolejności poinformował, że 11 października br. odbyła się inauguracyjna sesja
Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji. W trakcie obrad młodzi radni wybrali spośród siebie
prezydium Młodzieżowej Rady Miasta i ustalili tryb pracy w Radzie.
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Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta przedstawiła radna Bożena Obodecka - koordynator
ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, po czym wręczono wszystkim radnym
Młodzieżowej Rady Miasta legitymacje radnego MRM.
W dalszej kolejności radna Bożena Obodecka podziękowała wszystkim, którzy
współpracowali z nią w Radzie Miasta minionej kadencji, Prezydentowi Miasta panu
Stanisławowi Korfantemu, Przewodniczącemu RM radnemu Piotrowi Płaczkowi, panu
Marcinowi Gawłowi-pracownikowi Urzędu Miasta oraz koleżankom i kolegom radnym.
W związku z tym, że rozpoczęła się kampania wyborcza zwróciła się do kandydatów, aby
prowadzili kampanię w sposób kulturalny z poszanowaniem swojego przeciwnika.
Wszystkim radnym MRM życzyła miłej i owocnej pracy oraz podejmowania właściwych
decyzji.
W imieniu radnych Młodzieżowej Rady Miasta podziękowania władzom miasta złożył
Przewodniczący MRM Michał Cejner.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty złożył serdeczne gratulacje wszystkim laureatom
Nagrody Miasta w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy; zespołowi Radia Piekary, które
rozpoznawane jest nie tylko na Śląsku ale i w całym kraju, a także poza jego granicami np.
poprzez Internet, panu Piotrowi Zalewskiemu złożył życzenia dalszej owocnej pracy.
Szczególne gratulacje złożył laureatom stypendium dla najzdolniejszych uczniów
mieszkańców miasta jak również ich rodzicom i opiekunom.
Młodym radnym MRM pogratulował zdobycia mandatu radnego, życzył wielu osiągnięć oraz
rozwijania własnej osobowości. Zaprosił wszystkich członków MRM oraz sympatyków na
otwarcie skate-parku w Piekarach Śląskich. Otwarcie nastąpi w dniu 28.10.06r /sobota/.
Przewodniczący RM podziękował wszystkim młodym radnym za udział w obradach sesji
Rady Miasta, życzył wielu trafnych i cennych inicjatyw, służących nie tylko młodzieży ale
także wszystkim mieszkańcom Piekar Śląskich.
Na tym zakończono uroczystą część ostatniej sesji Rady Miasta.
Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji Rady Miasta.
Wznowienie obrad sesji po przerwie.
Rada Miasta przystąpiła do kontynuowania porządku obrad sesji.
Przewodniczący RM poinformował, że porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał
otrzymali radni przed sesją i obejmował:
- przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miasta,
- informację Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez radnych Rady Miasta,
- informację Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- rozpatrzenie projektów uchwał ,
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres
kadencji 2002-2006.
W związku z tym, że Prezydent Miasta złożył dodatkowo 4 projekty uchwał, Przewodniczący
RM wniósł o dokonanie zmian w porządku obrad sesji Rady Miasta w punkcie dotyczącym
rozpatrzenia projektów uchwał poprzez rozpatrzenie dodatkowo projektów:
1) w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu w Piekarach Śląskich projekt był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji,
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2) w sprawie zmian budżetu miasta (projekt nr 12) - projekt był omawiany na wszystkich
komisjach,
3) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą "Szpital Miejski" - projekt nie był omawiany na Komisji Edukacji, Kultury,
Młodzieży i Sportu,
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w KW Nr
40286 stanowiącej współwłasność Gminy Piekary Śląskie - projekt nie był omawiany na
Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.
Do porządku obrad sesji radni nie zgłosili uwag i Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie
następujące wnioski:
1. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ
Szpitalowi Miejskiemu w Piekarach Śląskich - projekt był omawiany na wszystkich
posiedzeniach komisji
Wniosek został przez Radę przyjęty 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
2.Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta (projekt nr 12) projekt był omawiany na wszystkich komisjach RM.
Wniosek został przez Radę przyjęty 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
3.Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Szpital Miejski" - projekt nie był
omawiany jedynie na Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu,
Wniosek został przez Radę przyjęty 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
4. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gruntowej oznaczonej w KW Nr 40286 stanowiącej współwłasność Gminy
Piekary Śląskie - projekt nie był omawiany na Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Wniosek został przez Radę przyjęty 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
W związku z przyjęciem zgłoszonych wniosków Rada przystąpiła do przyjęcia porządku
obrad sesji wraz z przyjętymi przez Radę wnioskami.
Porządek obrad sesji wraz z przyjętymi wcześniej wnioskami został przez Radę przyjęty
bezwzględną większością głosów - 18 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 4 głosy
wstrzymujące.
Ad.2.
W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z VLII (pięćdziesiątej siódmej)
sesji Rady Miasta, który został sporządzony przez pracowników Biura Rady Miasta.
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Do treści protokołu radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM wniósł protokół pod
głosowanie.
Protokół został przez Radę przyjęty 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
Ad.3
Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez radnych Rady Miasta.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM stwierdził, że
informacja została przez Radę przyjęta.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4
Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Miasta i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy przedstawił Prezydent Miasta pan Stanisław
Korfanty.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag.
Informacja została przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Kolejnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie projektów uchwał.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła 14 projektów uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2007.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/558/06 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2007 stanowi załącznik do
protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
miasta Piekary Śląskie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
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Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/559/06 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007"
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/560/06 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Piekary
Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007" stanowi
załącznik do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie
do Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, spółka z o. o.
aportu rzeczowego w postaci autokaru turystycznego JELCZ T-120.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
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-

Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Grzegorz Gowarzewski był za wyposażeniem Spółki w autobus jednak wyraził
zdecydowany sprzeciw wobec wysokości kwoty na jaką wyceniono stary autobus. Wartość
księgowa autobusu wynosi „0” /zero/ złotych, dlatego wnoszenie do Spółki tej wartości
spowoduje, że trzeba będzie liczyć od nowa amortyzację w związku z czym każdorazowy
wyjazd autokaru będzie dodatkowo obciążony amortyzacją co w tym punkcie i w tym miejscu
jest naprawdę zbędne.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że do projektu uchwały jest załącznik w
postaci opinii technicznej dotyczącej ustalenia stanu technicznego i wartości rynkowej
autobusu. Zamortyzowanie autobusu pod względem księgowym nie oznacza, że nie posiada
on żadnej wartości. Przekazując autobus /wartość/ trzeba ją konkretnie wycenić.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 19 głosami „za”, 1 głosem przeciwnym oraz 3 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR LVIII/561/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
wniesienie do Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, spółka z o. o.
aportu rzeczowego w postaci autokaru turystycznego JELCZ T-120 stanowi załącznik do
protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku (projekt nr 5).
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie z wnioskiem
o wyjaśnienie zawartej umowy pomiędzy firmą Sport Premium, na mocy której środki
z użytkowania gablotki przeznaczone są na cele charytatywne, natomiast to Rada
Miasta w Piekarach Śląskich powinna decydować na co powyższe środki zostaną
przeznaczone.
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego wyjaśnił, że Komisja miała dylemat
– o przeznaczeniu tego rodzaju środków ma decydować Rada zaś w projekcie uchwały
odgórnie przeznacza się te środki na konkretne cele. W związku z tym Komisja wystąpiła z
takim zapytaniem zaś Radca Prawny miał przedstawić opinię w tym zakresie.
Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska wyjaśniła, że w związku z podpisaniem w marcu 2003
roku umowy pomiędzy firmą Sport Premium, która to firma na wstępie zaznaczyła w
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umowie, że ma to być dla ochronki przy Bazylice NMP w związku z czym jest to
zobowiązanie, które należy zrealizować zgodnie z umową, dlatego taki zapis był w uchwale
do wniesienia tych dochodów.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że Rada Miasta podejmując uchwałę
potwierdza to chce zrobić, wskazuje ochronkę charytatywną oraz kwotę wynikającą z umowy.
Jest to zgodne z przepisami i nie ma sensu tworzenia nowej uchwały. Jeżeli Komisja złożyła
taki wniosek to jest to wszystko wyjaśnione w uchwale o zmianach budżetowych.
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego zgodził się z tymi wyjaśnieniami.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/562/06 w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku stanowi
załącznik do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku oraz
nadania statutu.
Przewodniczący RM poinformował, że po uwagach Komisji Rady Miasta Prezydent Miasta
wniósł przed obecną sesją autoporawkę do tego projektu uchwały - autoporawkę radni
otrzymali przed sesją.
Autopoprawkę przedstawiła Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska. Wyjaśniła, że w związku z
kwestionowanymi zapisami w § 10 dotyczącymi spraw finansowych Piekarskiego
Uniwersytetu III Wieku zaproponowano inne brzmienie zapisu tj.
- w § 10 pkt 1a załącznika do uchwały zapis będzie brzmiał „ opracowuje na każdy rok
budżetowy plan finansowy form kształcenia”
- w § 10 pkt 1b załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie „ realizuje zadania ze środków
finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową” co odnosi się to do pkt 2 tego paragrafu,
że zasady gromadzenia środków określonych w § 10 pkt 1b oraz ich przeznaczenie na
finansowanie wydatków określone zostaną w odrębnej uchwale o utworzeniu rachunku
dochodów własnych Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku. W związku z tym, że dochody
własne również zatwierdzane są w formie załącznika do uchwały budżetowej zapis w pkt 1b
jest, że realizuje się zadania zatwierdzone uchwałą budżetową.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Jerzy Krauza przedstawił wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej do projektu
uchwały następującej treści:
„Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje o zdjęcie z obrad sesji Rady Miasta w
Piekarach Śląskich w dniu 26 października 2006 roku projektu uchwały w sprawie utworzenia
Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz nadania statutu” i dopracowanie w statucie
Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spraw dotyczących sposobu rejestracji i
przepływu środków finansowych oraz finansowania całokształtu działalności Uniwersytetu.”
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że autopoprawka dotyczy dyskusji jaka
wywiązała się na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 25.10.06r a
dotyczyła interpretacji zapisu w sprawie sposobu przepływu środków. Formalnie zgodnie z
przepisami dotychczasowy zapis treści projektu uchwały sankcjonuje sposób przepływu i
rejestracji środków finansowych na działalność Uniwersytetu. Zwrócił się z prośbą o
oddalenie wniosku formalnego Komisji i przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej o
zdjęcie z obrad sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 26 października 2006 roku
projektu uchwały w sprawie utworzenia Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
nadania statutu” i dopracowanie w statucie Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
spraw dotyczących sposobu rejestracji i przepływu środków finansowych oraz finansowania
całokształtu działalności Uniwersytetu.
Wniosek został przez Radę oddalony – 6 radnych głosowało „za”, 3 radnych wstrzymało się
od głosu, przeciw wnioskowi głosowało 13 radnych.
Przed przystąpieniem do głosowania autopoprawek głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji
pan Marek Kapica, który wyjaśnił, że w związku z wątpliwościami członków Komisji
Edukacji wprowadzona została autopoprawka by w § 9 statutu wprowadzić pkt 3 w brzmieniu
„ Rada Programowa składa się z pięciu osób i jest powołana na trzy lata”. W związku z tym
zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów paragrafu. W § 10 pkt 2 ppkt b skreślić słowo
„miasta”.
Radny Tadeusz Kupiec stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej
radni otrzymali inne informacje niż na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego w
sprawie sposobu finansowania tj. w jaki sposób mają być środki finansowe wpłacane przez
uczestników Uniwersytetu, przekazywane na ich działalność. Pomimo pewnych uregulowań
radni w dalszym ciągu nie mają rozeznania w tym temacie, bowiem na chwilę obecną istnieje
pięć autopoprawek – dwie dotyczące Rady Programowej oraz trzy dotyczące finansowania.
Należy dokładnie sprecyzować sposób przekazywania środków oraz finansowania osób, które
będą obsługiwały działalność Uniwersytetu oraz jego utrzymanie.
Skarbnik Miasta pani Urszula Ruska wyjaśniła, że zapis dot. zasad gromadzenia środków
finansowych na rachunku dochodów własnych określa Rada Miasta odrębną uchwałą
powołującą utworzenie rachunku dochodów własnych gdzie określa się zasady otrzymywania
dochodów – z czego i na jakiej podstawie, jak również zasady wydatkowania czyli na jaki cel
mają być wydatkowane, jeżeli Rada wyrazi taką wolę to również na fundusz bezosobowy
wchodzący w wydatki bieżące. Punkt dotyczący Rady Programowej pozostaje nadal aktualny.
W tym miejscu Przewodniczący RM ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Wznowienie obrad sesji po przerwie.
Przewodniczący RM poinformował, że Rada ma do czynienia z dwoma autopoprawkami –
jedna z dnia 24 października br. a druga z dnia 26 października br.
Następnie poddał autopoprawki pod głosowanie.
Autopoprawka dotycząca zmiany w autopoprawce poprzez wykreślenie pkt 2 o treści
„w § 10 Statutu pkt 2 ppkt b skreślić słowo „miasta”.
W głosowaniu autopoprawka została przez Radę przyjęta 17 głosami „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 2 głosami wstrzymującymi.
Autopoprawka o treści „ W § 9 Statutu wprowadzić pkt 3 w brzmieniu:
„Rada Programowa składa się z 5 osób i jest powoływana na 3 lata”.
W głosowaniu autopoprawka została przez Radę przyjęta 18 głosami „za”, 0 głosów
przeciwnych oraz 1 głosem wstrzymującym.
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Druga autopoprawka o treści:
1. W § 10 pkt 1a Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:
a/ opracowuje na każdy rok budżetowy plan finansowy form kształcenia.
2. W § 10 pkt 1b Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:
b/ realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową.
3. W § 10 pkt 2 Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:
Zasady gromadzenia środków określonych w § 10 pkt 1b oraz ich przeznaczenie na
finansowanie wydatków określone zostaną w odrębnej uchwale o utworzeniu
rachunku dochodów własnych Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Radny Ireneusz Komoszyński zwrócił uwagę, że należałoby jeszcze wprowadzić dodatkową
autopoprawkę w § 10 pkt 1b po słowach „zatwierdzonych uchwałą budżetową” należałoby
dodać słowa „Rady Miasta”.
Skarbnik Miasta stwierdziła, że taki zapis można wprowadzić.
W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie autopoprawkę z dnia
26 października br w przedstawionej powyżej treści.
Autopoprawka została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0
głosów wstrzymujących.
Następnie Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi
przez Radę autopoprawkami.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/563/06 w sprawie utworzenia Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku
oraz nadania statutu stanowi załącznik do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Piekary Śląskie do Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/564/06 w sprawie przystąpienia Gminy Piekary Śląskie do
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego stanowi załącznik do protokołu.
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8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/565/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w
Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 270.000,00 zł.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/566/06 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Piekarach Śląskich
wkładu pieniężnego w kwocie 270.000,00 zł stanowi załącznik do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla studentów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
Projekt uchwały przedstawiany był na Komisji Zdrowia oraz na Komisji BudżetowoGospodarczej.
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Projekt omówił Przewodniczący Komisji Stypendialnej RM radny Wincenty Hajda.
Poinformował, że do Komisji wpłynęły 23 wnioski, z których pozytywnie zaopiniowano 18
wniosków. Negatywnie zaopiniowano 5 wniosków ze względu na brak wymaganej średniej
ocen bądź przekroczenie wymaganego kryterium dochodowego.
Radni otrzymali projekt uchwały z podanymi nazwiskami stypendystów.
Na zakończenie prosił o przyjęcie projektu uchwały.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 23 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/567/06 w sprawie przyznania stypendium dla studentów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej stanowi załącznik do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu w
Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Radny Ireneusz Komoszyński zwrócił uwagę, że dwukrotnie prosił o dodatkowe informacje
dotyczące projektu uchwały jednak do chwili obecnej nie otrzymał takich materiałów.
Wyjaśnień radnemu udzieliła Główna Księgowa Szpitala Miejskiego - pani Joanna Opara.
Odnośnie zapytania z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej o wysokość zobowiązań
wyjaśniła, że zgodnie z zestawieniem na dzień 24 października br. zobowiązania
niewymagalne wynosiły 8.311.507,36 zł w tym wymagalne wobec kontrahentów
2.157.480,05 zł.
Odnośnie przeznaczenia pożyczki w wysokości 250.000-zł wyjaśniła, że są to środki
potrzebne dla zaspokojenia należności dla kontrahentów celem możliwości dalszej
współpracy. W ostatnim czasie Szpital Miejski po połączeniu z SP ZOZ został zobligowany
przez nakaz pokontrolny PIP /kontrola odbyła się w m-cu marcu br./ do wypłaty
nieoczekiwanych dodatkowych środków w tym wyrównania na wynagrodzenia dla
pracowników byłego SP ZOZ w okresie listopad 2003r do września 2006r na kwotę ponad
122.000-zł. Ponadto wypłacono pracownikom odsetki w bardzo znacznej kwocie. Należność
główna z tytułu „ustawy 203” wypłacona została z pożyczki uzyskanej na mocy ustawy o
pomocy publicznej z 15 kwietnia 2005r zaś nie można z niej było uregulować odsetek dla
pracowników, dlatego pomiędzy m-cem majem a wrześniem br. wypłacono kwotę
364.779,15. Ponadto wypłacono jeszcze w sierpniu br. kwotę 27.332,53 zł. To wszystko
spowodowało, że Szpital Miejski dodatkowo wydatkował na wynagrodzenia ponad 514.000zł. Wygospodarować należało w związku z tym dodatkowe środki na zapłatę ZUS na kwotę
ponad 330.000-zł.
Wszystkie te wydatki spowodowały, że po negocjacjach przesunięte zostały w czasie spłaty
kontrahentów, dlatego Szpital Miejski zwrócił się z prośbą o uruchomienie dodatkowych
środków finansowych.
Wobec powyższego radny Ireneusz Komoszyński zapytał, czy pożyczka w wysokości
250.000-zł jest wystarczająca dla Szpitala Miejskiego, ponieważ kończy się kadencja Rady
i najbliższy możliwy termin rozpatrzenia dodatkowych środków dla szpitala będzie możliwy
najwcześniej w styczniu 2007r. Jeżeli przyznane środki przeznaczone będą dla dostawców to
w takim razie skąd szpital będzie miał środki na leczenie pacjentów w listopadzie czy grudniu
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br. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest tzw. hodowanie długu dla jednostki, która
jest zobowiązana do zapłaty, dlaczego mamy płacić odsetki skoro wcześniej czy później
sprawa i tak wraca do Rady Miasta. Radny stwierdził, że chodziło o lepsze rozeznanie
sytuacji Szpitala i sprawdzenie w jakiej wysokości należałoby udzielić pożyczki, aby uniknąć
dodatkowych kosztów wynikających z odsetek. Przede wszystkim jednak chodzi o to, aby nie
zagrożona została ciągłość funkcjonowania Szpitala zaś radni nie otrzymali konkretnych
wyjaśnień /materiałów/ w tym temacie.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że wysokość kwoty uzgodniona została z
Dyrektorem Ekkertem, który zarządza Szpitalem Miejskim i odpowiada za jego działanie,
natomiast rolą samorządu jest wspieranie tych działań. Jeżeli Dyrektor Szpitala prosi o kwotę
250.000-zł to jest prośba do Rady o zaakceptowanie kwoty w takiej wysokości.
Radny Grzegorz Gowarzewski zgodził się z wypowiedzią radnego Komoszyńskiego, gdyż
jego zdaniem Rada powinna otrzymać potwierdzenie, że Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
ma zapewnienie finansowania i funkcjonowania do końca tego roku kalendarzowego.
Dyrektor Szpitala Miejskiego pan Michał Ekkert wyjaśnił, że kwota 250.000-zł wynika z
wyliczeń zobowiązań wymagalnych na dzień 24.10.06r oraz oceny zawartych umów w
postaci rozłożenia na raty. Ponadto na posiedzeniu Rady Społecznej padło pytanie ile może
być jeszcze sytuacji dotyczących niespodziewanych żądań pracowniczych. Dyrektor wyjaśnił,
że w chwili obecnej uregulowane zostały wszystkie zobowiązania z tytułu ustawy 203 oraz
wszystkie odsetki z tego wynikające, które były w postaci ugód na poziomie 50%. Podobnie
rzecz ma się wobec wypłat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych co również zostało
pracownikom wypłacone.
Dokonano analizy potrzeb środków finansowych do końca tego roku mając na uwadze
wydatki, jakie czekają Szpital Miejski do dnia 31 grudnia br. oraz tego, czy środki, które są
przekazywane na poziomie przychodów są wystarczające. Pewne rzeczy można rolować, są
także sytuacje kiedy kontrahent rezygnuje z pewnej części odsetek. Na działalność bieżącą –
spłaty rat tak, aby nie było zaskakujących Szpital nakazów płatniczych – wystąpiono o kwotę
250.000-zł. W przypadku otrzymania tej kwoty Szpital Miejski będzie mógł do końca
bieżącego roku funkcjonować.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM zwrócił się do
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli więcej uwag i Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwala została przez Radę przyjęta 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/568/06 w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ Szpitalowi
Miejskiemu w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
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12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku (projekt nr 12).
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt
pozytywnie,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie,
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/569/06 w sprawie zmian budżetu miasta w 2006 roku stanowi
załącznik do protokołu.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Szpitala Miejskiego Pan Michał Ekkert. Wyjaśnił, że na
posiedzeniu Rady Społecznej uchwałą nr 77 uchwalono i przedłożono do Rady Miasta do
zatwierdzenia utworzenie nowej komórki organizacyjnej w postaci Zespołu Wyjazdowego
Typu „R”. W tej sprawie od dłuższego czasu trwały negocjacje, aby w Wojewódzkim Planie
Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych zespół typu R pojawił się w Piekarach
Śląskich. Zespół ten został wpisany do planu wojewódzkiego zgodnie z sugestią Prezydenta
Miasta jak i po rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedłożono projekt
uchwałyo zmianę statutu poprzez dopisanie przy ul. Karla Miarki 14 jeszcze jednego zespołu
wyjazdowo-reanimacyjnego typu R, ponieważ ustawa o państwowym ratownictwie
medycznym zakładałaby posadowienie dodatkowego zespołu takiego typu w naszym mieście.
Uzasadnieniem jest poszerzenie działalności, poszerzenie dostępności do świadczeń typu
zespołu wyjazdowego R dla mieszkańców miasta a przy okazji zakontraktowanie
dodatkowych świadczeń.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR LVIII/570/06 w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich stanowi
załącznik do protokołu.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej
oznaczonej w KW Nr 40286 stanowiącej współwłasność Gminy Piekary Śląskie.
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Projekt uchwały przedstawiany był na Komisji Zdrowia oraz na Komisji BudżetowoGospodarczej.
Projekt omówiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Joanna
Bańkowska.
Poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały jak i materiały dodatkowe stanowiące
dodatkowe wyjaśnienia do projektu.
Wyjaśniła, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92
zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej. Wniosek dotyczył wyrażenia zgody przez Radę Miasta na ustanowienie
służebności oznaczonej jak we wniosku. Wprawdzie z wniosku Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Piekarach Śląskich wynika, że służebność obciążać będzie jedynie lokal
znajdujący się w części budynku należącej do Urzędu Skarbowego to jednak biorąc pod
uwagę , że budynki i lokale posadowione na gruncie stanowią część składową gruntu i są
nierozerwalnie z nim związane, owa służebność obciążać będzie również grunt położony pod
budynkiem.
Następnie omówiła dodatkowe wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały, które to
wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił uwagę, że w § 1 pkt 2 należałoby wykreślić w całości
ponieważ lokal nr 3 jest w pełni własnością Urzędu Skarbowego i jedynie Urząd Skarbowy
ma prawo władania tym lokalem, natomiast nie ma to nic wspólnego z działką. Przypomniał,
że jeżeli chodzi o obiekty to są to udziały. Miasto przekazało swój udział w lokalu nr 3 dla
Urzędu Skarbowego i w zakresie tego konkretnego lokalu prawo wypowiadania się ma tylko i
wyłącznie Urząd Skarbowy. Natomiast działka obejmuje również kawałek terenu przed
budynkiem, w której to działce położone są kable /księga wieczysta Nr 40286/ . służebność
powinna więc dotyczyć tej działki zaś w żadnym innym przypadku i pod żadnym pozorem nie
powinna dotyczyć lokalu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Joanna Bańkowska potwierdziła, że
lokal nr 3 jest wyłączną własnością Urzędu Skarbowego, jednakże pkt 2 § 1 projektu uchwały
jest powtórzeniem ugody zawartej między Urzędem Skarbowym a Zakładem Energetycznym.
Ponadto wszelkie ciężary obciążające lokale obciążają również nieruchomość gruntową,
ponieważ lokal jak i budynek położony na gruncie jest częścią składową gruntu.
Wykonanie ugody zawartej przed sądem bez zgody gminy zanegował notariusz, który zażądał
wyrażenia zgody rady gminy jako współwłaściciela gruntu. Stąd Naczelnik Urzędu
Skarbowego w miesiącu październiku zwrócił się do miasta o podjęcie stosownej uchwały
celem jej wykonania.
Miasto wyraża zgodę na obciążenie służebnością gruntową działki zapisanej w KW nr 40286
co jest zapisane w pkt 1.
Punkt 2 został zapisany w celu ustalenia, na rzecz kogo zostanie służebność ustanowiona.
Zaproponowała przyjęcie uwag radnego Gowarzewskiego jednakże bez wykreślenia punktu 2
w całości i przyjęcie uchwały w zapisie „ustanowić służebność gruntową na rzecz
Górnośląskiego Zakładu Elektro-Energetycznego SA w Gliwicach polegająca na prawie
eksploatacji podziemnych przewodów energetycznych”.
W celu uzgodnienia treści zapisu punktu 1 Przewodniczący RM ogłosił 5-minutową przerwę
w obradach sesji.
Wznowienie obrad po przerwie.

1

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Joanna Bańkowska podtrzymała
zapis pkt 2 dlatego, że w tym zapisie wskazuje się podmiot, na rzecz którego ustanawia się
służebność gruntową czyli na rzecz Górnośląskiego Zakładu Elektro-Energetycznego SA w
Gliwicach i wskazuje się, na czym służebność ta ma polegać. Zapis w tej treści będzie później
ujawniony w księdze wieczystej gruntowej. Służebność ta ma bowiem polegać na prawie
eksploatacji podziemnych przewodów energetycznych. Zaproponowała jedynie zmianę zapisu
o treści „ na nieruchomości lokalowej” poprzez zastąpieniem wyrazu „na” wyrazem „do”.
Zapis brzmiałby wówczas „służebność polega na prawie eksploatacji podziemnych
przewodów energetycznych do nieruchomości lokalowej objętej księgą”.
Do poprawki radni nie zgłosili uwag i Przewodniczący RM poddał pod głosowanie poprawkę
polegająca na tym, że w § 1pkt 2 słowo „na” zastępuje się słowem „do”.
Autopoprawka została przez Radę przyjęta 19 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 4
głosami wstrzymującymi.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w KW Nr 40286 stanowiącej
współwłasność Gminy Piekary Śląskie warz z przyjętą przez Radę autopoprawką.
Uchwała została przez Radę przyjęta 18 głosami „za”, 0 głosów przeciwnych oraz 5 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR LVIII/571/06 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowej oznaczonej w KW Nr 40286 stanowiącej współwłasność Gminy Piekary Śląskie
stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9
Kolejnym punktem obrad sesji było sprawozdanie z działalności Rad Miasta za okres
kadencji 2002 – 2006 , które to sprawozdanie przedstawił Przewodniczący RM radny Piotr
Płaczek.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty. Stwierdził, że mijająca
kadencja jest sukcesem miasta i jego mieszkańców. Wiele się bowiem w trakcie jej trwania
wydarzyło, o czym już wcześniej mówił Przewodniczący RM. Ponadto ważne wydarzenia
nastąpiły także w sferze duchowej, szczególnie te związane ze śmiercią Papieża Jana Pawła
II. Były to chwile wzruszające i dające do myślenia. Zachęcił wszystkich do powracania
pamięcią do tych dni aby wszyscy tak, jak integrowali się w tamtych chwilach, potrafili
integrować się na wspólnych problemach miasta.
Zdaniem Prezydenta Miasta pierwsze dwa lata kadencji nie były w pełni wykorzystane przez
samorząd, dochodziło bowiem do wielu sporów, o których należałoby zapomnieć i wyciągnąć
z nich wnioski na przyszłość zaś na bazie obecnej kadencji budować w przyszłości dobrą
współpracę w samorządzie.
W dalszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że pod względem ekonomicznym miasto jest na
bardzo dobrym poziomie. Potwierdza to tygodnik samorządowy „Wspólnota” gdzie
przedstawiony został ranking przeprowadzony przez pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego. W rankingu tym, w oparciu o dane Ministerstwa Finansów i Głównego
Urzędu Statystycznego, w kategorii „sukces finansowy” miasto Piekary Śląskie
zakwalifikowane zostało na 8 miejscu w skali kraju oraz na trzecim miejscu wśród miast
Województwa Śląskiego. W kategorii ogólnej, gdzie pod uwagę brano osiągnięcia w zakresie
infrastruktury ekonomii i finansów, miasto jest na 16 miejscu. Świadczy to o tym, że ciężka
praca zarówno Prezydenta Miasta, pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych
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oraz radnych dała dobre efekty. Zwrócił się z prośbą do osób kandydujących na Prezydenta
Miasta lub radnych, aby nie wprowadzali mieszkańców w błąd w sprawie wysokości
zadłużenia miasta.
Wyjaśnił, że na koniec br. przewidywane zadłużenie miasta będzie wynosiło 20%.
W stosunku do początku obecnej kadencji budżet Miasta wzrósł z 90.000.000 zł do
135.000.000zł. Są to więc wymierne sukcesy ekonomiczne i dlatego dziwi się, skąd niektórzy
radni np. radny Cisek, który w Przeglądzie Piekarskim pisze o 50.000.000zł zadłużeniu, są w
posiadaniu takich danych. Prosił, aby mówić mieszkańcom prawdę i nie być zakłamanym.
Na zakończenie podziękował wszystkim za współpracę stwierdzając, że najlepiej buduje się
przyszłość na prawdzie, współpracy i dobrej woli. Można się różnić merytorycznie w
pewnych kwestiach, jednak problemy należy rozwiązywać w dyskusji a nie podawać na
łamach prasy informacji mających niewiele z prawdą. Podziękował wszystkim radnym,
przede wszystkim tym, którzy nie będą się ponownie ubiegali o mandat za ich dotychczasową
współpracę, pracownikom Biura Rady Miasta, wszystkim tym, którzy interesowali się
problemami miasta, przysłuchiwali się obradom sesji, wielokrotnie doradzali Prezydentowi
Miasta sposoby rozwiązań niektórych spraw. Sukces obecnej kadencji skazuje miasto na
kolejne sukcesy i zaapelował do wszystkich o podążanie w tym kierunku.
Następnie głos zabrał Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek, który w imieniu wszystkich
radnych podziękował pani Krystynie Neumann – długoletniej kierowniczce Biura Rady
Miasta, która przeszła na emeryturę - za serce, oddanie i poświęcenie wkładane w codzienną
pracę, za posiadaną wiedzę i kompetencje i życzył wszystkiego najlepszego na przyszłość.
Pani Krystyna Neumann ze swej strony podziękowała za zaproszenie na sesję jak i za
wszystkie dobre słowa skierowane pod jej adresem. Podziękowała wszystkim Prezydentom,
z którymi współpracowała przez wszystkie lata pracy w Urzędzie Miasta, Przewodniczącym
Rady Miasta, radnym oraz współpracownikom z Biura Rady Miasta.
W związku z ostatnią sesją Rady Miasta w kadencji 2002-2006 Przewodniczący RM radny
Piotr Płaczek jeszcze raz serdecznie podziękował za współpracę, za czynny udział w pracach
Rady Miasta wszystkim radnym, Prezydentowi Miasta, zastępcom, pani sekretarz, pani
skarbnik oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji - Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek
z a m k n ą ł ostatnią w obecnej kadencji sesję Rady Miasta Piekary Śląskie dziękując
wszystkim obecnym za udział w obradach.
Protokołowała
H.Szołtysik
Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Piotr Płaczek
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