PROTOKÓŁ NR XXIV/04
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 22 lipca 2004r.

Sesja Rady Miasta w Piekarach Śląskich odbyła się w Miejskim Domu Kultury w
Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73 o godz. 13.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 20 radnych, nieobecnych 3
radnych usprawiedliwionych (Komoszyński Ireneusz, Korfanty Andrzej, Pryk Henryk).
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
• - Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty i kierownictwo Urzędu Miasta
• - Skarbnik Miasta pan Henryk Mrozek
• - Sekretarz Miasta pani Renata Łuczak
• - Przewodniczący ugrupowań politycznych z terenu miasta
• - Zaproszeni goście.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
3.
Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres
międzysesyjny.
4.
Omówienie „Studium wykonalności dla uporządkowania gospodarki ściekowej
Gminy Piekary Śląskie” oraz rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie.
5.
Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i
domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 12
września 2004r.
6.
Interpelacje i wnioski radnych.
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dokonał Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski. Powitał wszystkich radnych, a w ich imieniu Prezydenta
Miasta pana Stanisława Korfantego wraz z kierownictwem Urzędu Miasta,
przewodniczących ugrupowań politycznych z terenu miasta oraz wszystkich gości
zaproszonych na sesję Rady Miasta.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad sesji.
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Rady o wprowadzenie zmian w
porządku obrad sesji, zgłaszając wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy
punkt dotyczący rozpatrzenia projektów uchwał. W tym punkcie obrad zaproponował
rozpatrzenie 4 projektów uchwał tj.:
• projektu uchwały w sprawie ustanowienia składu komisji do przeprowadzenia
wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu miasta Piekary Śląskie,
• projektu uchwały w sprawie planowanej decentralizacji obsługi księgowofinansowej placówek oświatowych w mieście Piekary Śląskie,
• projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 121/XXIV/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20.07.2004r.,
• projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr
XXXI/276/01 z dnia 28.06.01r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i

studentów.
Do proponowanych zmian w porządku obrad sesji odniósł się Prezydent Miasta
pan
Stanisław Korfanty który poinformował, że wystąpił o zmianę porządku obrad sesji i
wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę
nr 121/XXIV/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia
20.07.2004r., gdyż jest to istotna uchwała, dotycząca zagwarantowania środków
finansowych na zakup samochodu dla Komendy Policji.
Natomiast projekt uchwały w sprawie planowanej decentralizacji obsługi księgowofinansowej placówek oświatowych w mieście Piekary Śląskie nie był wcześniej
omawiany, ani przedstawiany. Prezydent Miasta przypomniał, iż na ostatniej sesji Rady
Miasta był wstępnie przedstawiony problem, dotyczący usamodzielnienia się placówek
oświatowych w mieście, ale całość zagadnienia, po przeprowadzonych konsultacjach,
będzie omawiana na Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, a następnie na
sesji Rady Miasta.
W związku z powyższym na dzisiejszej sesji Rady Miasta nie ma konieczności
podejmowania przedmiotowej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian porządku obrad sesji.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał pod głosowanie
zgłoszony wniosek dotyczący zmian porządku obrad sesji.
Wniosek został przez Radę przyjęty (12 głosów „za”, 7 głosów przeciwnych, 0 głosów
wstrzymujących się).
Ad. 2.
Kolejnym punktem obrad sesji było przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady
Miasta, która odbyła się 24 czerwca 2004r.
Protokół sporządzony został przez pracowników Biura Rady Miasta i wyłożony był do
wglądu radnym przed sesją.
Do treści protokołu radni nie wnieśli uwag.
Protokół z XXIII sesji Rady Miasta został przez Radę przyjęty jednogłośnie (20
głosów„za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się).
Ad. 3.
Następnie Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty przedstawił informację z
działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
Ponadto Prezydent Miasta poinformował o spotkaniu, które odbyło się dnia 21 lipca
br. w którym uczestniczyła strona niemiecka, przedstawiciele spółki ENMAG oraz
władze miasta.
W najbliższych dniach strona niemiecka ma zająć konkretne stanowisko w sprawie dot.
realizacji Planu uciepłownienia miasta i budowy centralnego źródła ciepła.
Prezydent Miasta poinformował również o spotkaniach, które odbyły się z
mieszkańcami miasta. Na spotkaniach prezentowano założenia do strategii rozwoju
miasta oraz omawiano tematy interesujące mieszkańców. W spotkaniach uczestniczyli
także Radni.
Podobne spotkania będą kontynuowane.
Do przedstawionej informacji Prezydenta Miasta nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła informacje do zatwierdzającej wiadomości.

Ad. 4.
Kolejnym punktem obrad sesji było omówienie zakresu rzeczowego oraz źródeł
finansowania przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Piekary Śląskie” oraz rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie.
W tym punkcie głos zabrał Pan Janusz Dulik – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, który poinformował, iż
częściowo projekt był już omawiany w dniu 17 czerwca br., natomiast obecnie
przedstawi zmiany, które wystąpiły w późniejszej fazie projektu. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska dnia 2 lipca br. zmienił pewne ustalenia, co było konsekwencją
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Zmienił się sposób naliczania dotacji z funduszy europejskich, jak również okres
eksploatacji (wskaźnik - 4% na jednego mieszkańca), w związku z powyższym
konieczne było przeliczenie dotacji z funduszy europejskich, udziału miasta, udziału
MPWiK oraz uwzględnić konieczne pożyczki, które należy zaciągnąć. Koszty całego
projektu zostały utrzymane na tym samym poziomie, tzn. 116 247mln zł.
Struktura finansowa przedsięwzięcia w latach 2005-2008 przedstawia się następująco:
• środki MPWiK: w granicach 8,7 mln zł
• środki gminy: 15 949 mln zł
• środki z funduszy unijnych: 57 700 mln zł
• pożyczka z NFOŚ : 16 900 mln zł
• pożyczka z WFOŚ : 16 900 mln zł.
Nie uległa zmianie cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zmienił się okres
z 15 na 10 lat, jeżeli chodzi o współczynnik obciążenia budżetu danego mieszkańca.
Pożyczki z NFOŚ i WFOŚ będzie brał beneficjent zadania, czyli MPWiK w Piekarach
Śląskich, natomiast poręczenia pożyczek rozłożone zostały na: Gminę – w wysokości
15 mln zł oraz Spółkę – w wysokości 20 mln zł. Ta struktura finansowania zapewnia
płynność finansową MPWiK w okresie realizacji projektu oraz do roku 2029, tak jak
wymagają tego przepisy unijne.
Jeżeli przyjęta zostałaby wersja przedstawiana w dniu 17 czerwca br., to ogólny koszt
zadania był taki sam, ale środki przeznaczone przez Gminę wynosiłyby ok. 5,5 mln zł,
kwota pożyczki wynosiłaby ok. 43 mln zł. wówczas MPWiK straciłoby płynność
finansową po zrealizowaniu tej inwestycji. Należałoby dofinansować Spółkę od roku
2009 w postaci dopłaty za wodę i ścieki. Przez 14 lat konieczne byłoby dotowanie
Spółki, a koszt na dzień dzisiejszy wynosiłby prawie 16 mln zł, konieczne byłoby także
poręczenie pożyczki w wysokości 44 mln zł. Ten wariant byłby niekorzystny dla
Gminy i dla MPWiK.
Gdyby zaniechano realizacji tego przedsięwzięcia, wówczas na MPWiK nałożona
zostałby kara finansowa, co miałoby swoje przełożenie na cenę wody.
Prezes MPWiK zwrócił się do Rady o przyjęcie projektu uchwały w przedmiotowym
temacie, gdyż jak nadmienił, projekt wykazuje opłacalność ekonomiczną, będzie
uporządkowana gospodarka ściekowa w całym mieście, ponadto projekt uzyskał
pozytywną opinię Rady Nadzorczej MPWiK.
Następnie Pan Janusz Dulik odczytał treść projektu uchwały.
W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrał radny Jerzy
Kulanek, który poprosił o uzyskanie wyjaśnień w zakresie wydatkowania środków
przez Gminę, gdyż ze wstępnych wyliczeń wynika, iż Gmina będzie musiała wydać co
roku kwotę ponad 3,5 mln zł, skąd będą uzyskiwane przedmiotowe środki.
Radny wniósł także propozycję innego zapisu do § 3 uchwały, zapis mógłby brzmieć

następująco: „Upoważnić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągania
zobowiązań w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej miasta Piekary
Śląskie w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji .....”.
Opowiadając na propozycję Radnego, dotyczącą brzmienia § 3 uchwały,
Prezes MPWiK Sp. z o.o. pan Janusz Dulik wyjaśnił, że na obecnym etapie nie ma już
możliwości zmian w treści uchwały, gdyż projekt uchwały został zatwierdzony przez
NFOŚ i jakakolwiek zmiana musi być ponownie konsultowana z NFOŚ.
Z kolei Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że z dokonanych
wyliczeń wynika, iż miasto będzie w stanie z budżetu miasta sfinansować zadanie.
Sposoby mogą być następujące:
• wyemitowanie obligacji komunalnych na ten cel,
• zaciągnięcie kredytu bankowego na partycypację w kosztach.
Wzrost udziału miasta w kosztach przedsięwzięcia z 5 mln zł na ponad 15 mln zł nie
zadowala zapewne nikogo, ale trzeba dokonać wyboru, które zadania są dla ogółu
mieszkańców ważniejsze. W chwili obecnej to zadanie jest priorytetowe i zaistniała
szansa na skorzystanie z funduszy unijnych, należy więc ją wykorzystać.
Prezydent Miasta zauważył także, że zapis §3 jest obecnie korzystny. Zarówno
zaciągnięcie kredytu, jak też emisja obligacji wymaga akceptacji w formie uchwały
Rady Miasta, więc nie należy tutaj mieć żadnych obaw.
Następnie Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zgłosił wniosek formalny, by
wszystkie uchwały rozpatrywane na dzisiejszej sesji były głosowane w sposób
imienny.
Radny Jerzy Krauza wystąpił w imieniu klubu „Nasze Piekary”, poparł wniosek
Prezydenta Miasta o przeprowadzenie imiennego głosowania nad wszystkimi
projektami uchwał rozpatrywanymi na dzisiejszej sesji RM.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zgłosił sprzeciw dotyczący
tegoż wniosku, jak zaznaczył, nie widzi konieczności głosowania imiennego nad
uchwałami nie budzącymi kontrowersji, na dzisiejszej sesji jedyną uchwałą
kontrowersyjną jest projekt uchwały w sprawie planowanej decentralizacji obsługi
księgowo-finansowej placówek oświatowych w mieście Piekary Śląskie i tutaj można
przeprowadzić imienne głosowanie.
Do wypowiedzi Przewodniczącego RM odniósł się Prezydent Miasta
podkreślając, iż wszystkie uchwały powinny być głosowane w sposób imienny, bez
względu na to czy są kontrowersyjne, czy nie.
Wobec powyższego Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał pod
głosowanie wniosek formalny, by na dzisiejszej sesji wszystkie projekty uchwał były
głosowane w sposób imienny.
Wniosek został przez Radę przyjęty pozytywnie (10 głosów „za”, 7 przeciw, 2
wstrzymało się od głosu).
Następnie głos zabrał radny Andrzej Żydek, nawiązał do projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego oraz źródeł finansowania przedsięwzięcia
pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Piekary Śląskie”
informując, iż inicjatywę w sprawie regulacji gospodarki wodno-ściekowej podjęto już

kilka lat temu, jest to zadanie bardzo istotne dla miasta, jak i mieszkańców, dlatego
będzie głosował za przyjęciem tego projektu uchwały. Nadmienił, iż cieszy fakt, że
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zmienił swoją decyzję, gdyż w latach
minionych, gdy realizowano podobne przedsięwzięcia zawsze krytykował zadłużenie
miasta.
Radny Piotr Harwig zabrał głos zauważając, że nie powinno się już nanosić
żadnych zmian w uchwale (chodzi o zmiany w § 3), gdyż będzie to wymagało
ponownych konsultacji NFOŚ, a cała procedura znacznie się wydłuży.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny Grzegorz
Gowarzewski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Jerzego
Kulanka, dotyczący zmian w zapisie § 3 projektu uchwały, tzn. „Upoważnić
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągania zobowiązań w ramach uprawnień
wynikających z uchwały budżetowej miasta Piekary Śląskie w celu zapewnienia
pokrycia kosztów realizacji .....”.
Wniosek nie został przez Radę przyjęty (2 głosy „za”, 10 przeciw, 8 wstrzymało się od
głosu).
Następnie Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego oraz źródeł
finansowania przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Piekary Śląskie”.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie pozytywnie (20 głosów „za”, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu). Karty do głosowania stanowią załącznik do
protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/212/04 w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego oraz
źródeł finansowania przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Piekary Śląskie” stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.
Następnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie
miasta Piekary Śląskie w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej wyznaczonych na dzień 12 września 2004r.
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się). Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/213/04 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w
szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 12
września 2004r. stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6.
W kolejnym punkcie porządku obrad sesji Rada dokonała rozpatrzenia 4 projektów
uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia składu komisji do przeprowadzenia

wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu miasta Piekary
Śląskie.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poinformował, że projekt
uchwały radni otrzymali przed sesją.
Projekt uchwały omówił i przedstawił Skarbnik Miasta pan Henryk Mrozek.
Wyjaśnił, że 31.12.2004r. upływa okres obsługi bankowej przez Górnośląski Bank
Gospodarczy. Konieczny jest wybór banku, który będzie prowadził obsługę
bankową przez najbliższe 3 lata, tj. do roku 2007.
Zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyboru banku dokonuje
organ stanowiący rady gminy, czyli Rada Miasta. Stąd prośba, by ustanowić
komisję, która przeprowadzi postępowanie, zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych. Natomiast po zakończeniu prac komisji i wyłonieniu banku, stosowną
uchwałą zostanie zatwierdzony wybór banku.
Prezydent Miasta proponuje, by w pracach Komisji Przetargowej brali udział radni.
W projekcie uchwały zaproponowano, by było to 2 radnych , jednakże w zależności
od woli radnych może w pracach Komisji brać udział więcej lub mniej
przedstawicieli Rady Miasta.
Przewodniczący RM zwrócił się z zapytaniem, od kiedy prace podejmie
Komisja Przetargowa.
Skarbnik Miasta poinformował, iż Komisja mogłaby prace rozpocząć już tzn.
jeszcze w miesiącu lipcu lub na początku sierpnia br. W zależności od wyboru trybu
postępowania w zamówieniu publicznym, jest możliwe dość szybkie działanie i
istniałoby prawdopodobieństwo dokonania wyboru banku do miesiąca września,
najpóźniej do października br.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się do Rady o
zgłoszenie spośród radnych kandydatów na członków Komisji Przetargowej.
Radny Dariusz Iskanin zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Żydka,
radna Bożena Obodecka – zaproponowała jako członka Komisji Przetargowej
radnego Tadeusza Kupca, radny Piotr Harwig zaproponował kandydaturę radnego
Tomasza Ciska, natomiast radny Wilhelm Szołtysik – kandydaturę Jerzego Kulanka.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zapytał wskazanych
radnych, czy
wyrażają zgodę na pracę w Komisji Przetargowej.
Spośród zgłoszonych kandydatów radny Jerzy Kulanek nie wyraził zgody na udział
pracach Komisji Przetargowej, ze względu na planowany urlop.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski zgłosił wniosek, by w § 2
proponowanego projektu uchwały zwiększyć skład Komisji Przetargowej do 7
osób, a tym samym w skład komisji weszliby wszyscy zgłoszeni radni.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosów „za”, 0 przeciwnych, 0
wstrzymujących się).
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uzupełniony o
wybranych członków Komisji w osobach: Tomasza Ciska, Tadeusza Kupca,
Andrzeja Żydka.

Uchwała została przyjęta przez Radę pozytywnie (20 głosów „za”, 0 przeciwnych,
0 wstrzymujących się). Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/214/04 w sprawie ustanowienia składu komisji do
przeprowadzenia wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu miasta
Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie planowanej decentralizacji obsługi księgowofinansowej placówek oświatowych w mieście Piekary Śląskie.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski przypomniał, iż problem
decentralizacji obsługi księgowo-finansowej placówek oświatowych w mieście był
wstępnie omawiany na sesji w dniu 24 czerwca br. Jednakże w związku z faktem, iż w
dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do zmiany organizacji palcówek
bez zgody i uchwały Rady Miasta, grupa inicjatywna w osobach radnych: Grzegorz
Gowarzewski, Jerzy Kulanek, Dariusz Iskanin, Marek Szewczyk, Wilhelm Szołtysik,
Wincenty Hajda, Bożena Obodecka, Tadeusz Kupiec, Andrzej Skiba, Krzysztof
Seweryn proponuje Radzie Miasta przyjęcie uchwały w powyższym temacie.
Do projektu uchwały ustosunkował się Prezydent Miasta pan Stanisław
Korfanty. Przypomniał, że na poprzedniej sesji Zastępca Prezydenta pan Zbigniew
Meres przedstawił pewne propozycje co do zmian organizacyjnych, dot. sposobu
finansowania i organizacji placówek oświatowych w Piekarach Śląskich. Zdaniem
Prezydenta Miasta są to propozycje racjonalne z wielu powodów. Przede wszystkim
dają pełną samodzielność dyrektorom placówek, legalizuje się stan prawny zgodnie z
ustawą o finansach publicznych. W chwili obecnej większość miast pracuje w takim
systemie, a te które jeszcze nie wprowadziły takich rozwiązań, dążą do podobnych
regulacji.
Następnie Prezydent Miasta wniósł uwagi formalne co do procedury rozpatrywania
tego projektu uchwały. Stwierdził, iż brak jest uzasadnienia do projektu uchwały,
uchwała nie była rozpatrywana przez Komisje, nie była opiniowana przez radców
prawnych.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty zaapelował do Rady Miasta by stosować
tzw. dobre obyczaje i przekazywać projekty uchwał do opiniowania przez Biuro
Prawne w sposób formalny tj. oficjalnym pismem.
Z kolei Prezydent Miasta odniósł się do sposobu funkcjonowania placówek
oświatowych w mieście, przypomniał iż są one jednostkami sektora finansów
publicznych, jednostkami budżetowymi, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na wyodrębniony rachunek jednostki
samorządu terytorialnego. Każda placówka oświatowa ma swój numer NIP, REGON,
jest płatnikiem ZUS, co potwierdza, że jest odrębną jednostką. Prowadzenie obsługi
finansowej przez Wydział Edukacji jest sprzeczne z art. 18, 28a ust.1 i 2, art. 35
ustawy o finansach publicznych, gdyż nie ma powierzenia obowiązków głównego
księgowego przez kierownika jednostki, a kierownik jednostki nie odpowiada za
gospodarkę finansową swojej placówki. Żadna placówka sektora finansów publicznych
nie może sprawnie funkcjonować bez ścisłego określenia obowiązków, uprawnień i
zakresu odpowiedzialności przypisanych konkretnym osobom. Kierownik jednostki
oświatowej powinien odpowiadać za realizację wydatków, w wysokości określonej w
uchwale budżetowej, zgodnie z uprawnieniami w tym zakresie, a zwłaszcza w zakresie
dotyczącym zarządzania oświatą. Kierownik tejże jednostki oświatowej jest

odpowiedzialny za organizację jednostki, za finanse i za kadrę pracowniczą, którą
kieruje.
Obsługa finansowa w Wydziale Edukacji jest również sprzeczna z ustawą „Prawo
zamówień publicznych”, gdyż art. 15 określa, iż komisję przetargową powołuje
zamawiający, czyli kierownik jednostki.
Prezydent Miasta wskazał, iż przedstawiona wyżej argumentacja jest racjonalna, a
przede wszystkim jest zgodna z prawem. Ponownie przypomniał, że to stanowisko
będzie wspólnie wypracowane, zostanie przedstawione Komisji Edukacji, Kultury,
Młodzieży i Sportu, a następnie Radzie Miasta.
Nadmienił, że projekt uchwały zawiera błędy merytoryczne jak i formalne. Uważa, iż
jako Prezydent Miasta winien wcześniej zapoznać się z projektem uchwały, wraz z
jego uzasadnieniem merytorycznym, formalnym i prawnym.
Do wypowiedzi Prezydenta Miasta ustosunkował się Przewodniczący RM
radny Grzegorz Gowarzewski który stwierdził, że informacja przedstawiona na
ostatniej sesji co do propozycji dot. sposobu finansowania i organizacji placówek
oświatowych wprowadziła duże zamieszanie w mieście i poszczególnych szkołach.
Nie można zmuszać ludzi w dobie dzisiejszego bezrobocia, by pracowali w
zmniejszonym wymiarze godzin po to, aby zatrudnić kasjerkę, czy księgowego.
Takie decyzje nie mogą spadać na Radnych tego miasta, zaś niektórymi decyzjami
radni są zaskakiwani. Celem radnych nie jest wprowadzanie zamieszania, ale
uspokojenie mieszkańców i poinformowanie, iż dopóki nie będą dokumenty
przedyskutowane na sesji nic w sprawie obsługi księgowo-finansowej się nie zmieni.
Ponadto przypomniał, że wielokrotnie informował o braku obsługi radnych przez
Biuro Prawne.
Następnie głos zabrał radny Jerzy Kulanek. Ustosunkował się do
przedstawionego projektu uchwały. Poinformował, iż intencją tej uchwały nie było
pouczanie Prezydenta Miasta. Celem uchwały jest stanowczy protest przeciwko tym
działaniom, jakie już mają miejsce. Na poprzedniej sesji poinformowano radnych, że
wszelkie prace związane z reorganizacją Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu są
dopiero w fazie zamysłu i projektu. Był podawany przykład miasta Tarnowskie Góry,
po sprawdzeniu przez radnego okazało się, że przykład nie jest do końca prawdziwy,
ponieważ część placówek mniejszych jest obsługiwana przez Wydział Edukacji.
Większe placówki mają swoje służby finansowe. Radnym w Piekarach Śląskich nie
przedstawiono żadnych argumentów, żadnych wyliczeń i zapewnień w budżecie, skąd
te szkoły wezmą potrzebne fundusze na dodatkowe etaty. Obecnie nie ma na to
pieniędzy w budżecie. Nie mając zapewnionych środków finansowych już się te zmiany
przeprowadza, stąd ten projekt uchwały. Część placówek ma nowo powołanych
dyrektorów, którzy najpierw muszą się zapoznać ze sprawami bieżącymi, toteż stawia
się ich w bardzo niezręcznej sytuacji. Radni protestują przeciwko takiemu
rozwiązywaniu zagadnień, gdyż jest to rewolucja w systemie edukacji w mieście i
należy wszystko dokładnie przeanalizować.
Z kolei głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Cisek, odniósł się do wypowiedzi
Prezydenta Miasta. Przypomniał, iż zwracał się z wnioskiem o opracowanie trybu
składania uchwał, uzyskał wówczas odpowiedź, iż nie jest to konieczne. Okazuje się
jednak, że pojawiają się uchwały bez opinii i uzasadnienia, dlatego zwróci się w dniu
dzisiejszym ponownie z takim wnioskiem.
Wskazał także na konieczność uzyskania porozumienia, w jaki sposób radni, chcący
zgłosić projekt uchwały, mogą uzyskać pomoc Biura Prawnego, którą zdaniem

radnego powinna być zapewniona.
Jeżeli chodzi natomiast o przedłożony projekt uchwały uważa, iż szkoły same powinny
być gospodarzami, dlatego sądzi że należy iść w kierunku decentralizacji obsługi
księgowo-finansowej placówek oświatowych w mieście.
Radna Bożena Obodecka stwierdziła, iż bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby
decentralizacja placówek oświatowych, ale tylko wówczas, gdyby były zapewnione
fundusze na ten cel. Wszyscy wiedzą, że budżety poszczególnych placówek są bardzo
obciążone i prawdopodobne jest, iż w przyszłym roku szkoły mogą być zamykane.
Placówka, która przejdzie na swój budżet musi mieć zapewnioną obsługę księgowo –
kadrową (ZUS). Wiąże się to z koniecznością kupna programów komputerowych oraz
zatrudnieniem nowych pracowników. Nowych pracowników nie można zatrudniać
kosztem zwolnień obecnych pracowników. Podobne problemy były „przerabiane” już
nieraz i nie zdało to egzaminu. Niedawno dążyliśmy do centralizacji kultury, dlatego
powstał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. W tej chwili chcemy to wszystko rozbić.
Jeżeli rozbijemy oświatę, to doprowadzimy do upadku szkół. Radna podkreśliła, że
takiemu postępowaniu jest przeciwna. Zaapelowała, by wszystko jeszcze raz dobrze
przemyśleć, by wszystko było dobrze przygotowane. Wszelkie nieprzemyślane decyzje
będą miały również wpływ na pracę Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
Następnie głos zabrał radny Piotr Płaczek podkreślił, że podejmując tak ważne
decyzje należy je dobrze przemyśleć. Nie należy działać z pośpiechem.
Radny zauważył, iż skoro przyjęte zostało, że uchwały wprowadzane w trybie
nadzwyczajnym powinny dotyczyć rzeczy merytorycznie najważniejszych, to tym
bardziej powinny one być bardzo dokładnie przygotowane. Temat jest bardzo
poważny, dlatego Komisje RM powinny mieć czas na spokojną dyskusję nad tym
zagadnieniem. Wtedy dopiero postawić to zagadnienie na forum Rady Miasta.,
wypracować jakieś stanowisko. Nie należy tu pracować w trybie awaryjnym, bez
jakiejkolwiek dyskusji.
Radny zauważył, iż na jednej z sesji RM, kiedy klub „Nasze Piekary” chciał
wprowadzić nie tak wielkiej wagi zagadnienie wówczas poinformowano radnych, że
powinna być zachowana procedura, tj. uzasadnienie, praca w komisjach, itd.
Stwierdził, że różną miarą mierzy się sposób wprowadzania uchwał.
Obecnie nie ma żadnej przyczyny, która nakazywałaby taki pośpiech przy
wprowadzaniu przedmiotowego projektu uchwały bez merytorycznego
przygotowania.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Piotr Płaczka głos zabrał
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski przypominając, że 1 września
rozpoczyna się rok szkolny i pośpiech jest tym dyktowany. Nie będzie już żadnej
dodatkowej sesji. Dzisiejsza sesja jest sesją dodatkową, o czym radni byli informowani,
do tej pory dobrym obyczajem było, by robić przerwę wakacyjną w pracach Rady
Miasta, tak jest też w innych miastach.
W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Żydek stwierdzając, iż nie może się
zgodzić z wypowiedzią radnego Piotra Płaczka. Obecnie sytuacja w edukacji jest
generalnie w całym kraju taka, że do szkół wchodzą roczniki niżu demograficznego,
dotyczy to również Piekar Śląskich. Wymusza to konieczność nowego spojrzenia na
edukację, a przede wszystkim konieczność przeznaczenia na edukację dodatkowych
środków.
W wielu miastach może wystąpić konieczność ograniczenia ilości placówek

oświatowych, podobne zagrożenie istnieje w Piekarach Śląskich.
Kwestią, którą musi rozstrzygnąć Rada Miasta jest to, czy dajemy dodatkowe
pieniądze po to, by sieć istniejących placówek oświatowych utrzymać, czy też
ograniczamy liczbę placówek.
To rozwiązanie, które jest proponowane idzie w kierunku takim, by sytuacja
rozwiązała się w drodze rynkowej. Nie jest to błahy temat, gdyż jest duże wzburzenie
w środowisku, jak i wśród rodziców.
Radny nawiązał do wspominanego przykładu rozwiązań w Tarnowskich Górach, tam
jednak system jest mieszany. Jednostki słabsze organizacyjnie mają wspólną obsługę.
Wykonana została analiza, gdzie oceniano kondycję finansową placówek. Te
placówki, które mają dobrą bazę, nie wymagają remontów, mają wypracowane własne
systemy finansowe mogą być samodzielne. Natomiast placówki, w których koszty
przewyższyłyby możliwości wydatkowania zostały „pod opieką” samorządu, są w
dalszym ciągu obsługiwane przez samorządy.
Zaniepokojenie radnych wynika z tego, że podejmowane działania wzburzyły
środowisko. Wielokrotnie te działania są przypisywane Radzie, dlatego konieczne jest,
by najpierw była decyzja, a później działania, nie odwrotnie.
Radna Gabriela Kossakowska przypomniała, że wszystkie problemy dzisiaj poruszane,
były omawiane na Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. Wspólnie z
władzami miasta radni zadecydowali, że do tematu trzeba będzie wrócić i dokładnie go
omówić. Dlatego niefortunnie się stało, że radni zostali postawieni przed faktem
dokonanym. Przed dzisiejszą sesją poinformowano, że z dyskutowanym wnioskiem
projektu uchwały występuje Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. Radna
zgłosiła zdecydowany sprzeciw przeciwko takiemu postępowaniu i takiej procedurze.
Jeżeli część radnych zdecydowała o przedstawieniu takiego projektu uchwały na sesji,
należało to wcześniej zasygnalizować i przedyskutować na Komisji, takiego
postępowania wymaga wzajemny szacunek.
Z kolei głos zabrał Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty odniósł się do
przedstawionych wątpliwości, obaw wyrażonych w dyskusji. Stwierdził, iż nie ma
powodu do zaniepokojenia. Zapytał, kto przekazuje nieprawdziwe informacje, gdyż z
Urzędu one nie wychodzą. Wychodzą ze środowisk, które są zawsze na „nie", które
nie chcą zmian, nie chcą racjonalizacji funkcjonowania systemu oświaty w Piekarach.
Uważa, że pewne rzeczy należy starać się zrozumieć, a potem o nich dyskutować.
Jako Prezydent Miasta chce zaproponować Radzie pewien nowy model, który będzie
przedyskutowany na sesji. W chwili obecnej już na samym początku ten model chce się
zdeprecjonować, a dopiero pracuje się nad jego koncepcją. Znaczy to, że jest małe
zrozumienie problematyki w oświacie. Problematyki złożonej pod względem
zarządzania i finansowania. Prezydent Miasta zwrócił się do radnych z zapytaniem ile dostajemy subwencji na oświatę w mieście. Nie uzyskawszy odpowiedzi na pytanie
poinformował, że miasto z subwencji na oświatę otrzymało 25 mln zł, zaś w budżecie
zabezpieczono środki w wysokości 40 mln zł, znaczy to, iż 15 mln zł z dochodów
własnych samorząd piekarski dokłada do oświaty. Ponadto poinformował, że
dotychczas nie zdarzyło się i nie zdarzy, że jakakolwiek szkoła będzie miała kłopoty
finansowe i z tego powodu nie będzie funkcjonować. Prezydent Miasta pan Stanisław
Korfanty ponownie zaapelował, by nie wywoływać atmosfery paniki i zaniepokojenia,
wnosząc o rozsądek, umiar i spokój oraz o prowadzenie rozmów. Stwierdził, jak w
dyskusji zauważono, że racjonalizacja systemu oświaty w mieście jest potrzebna,
zwłaszcza obecnie kiedy na samorząd jest nakładanych coraz więcej zadań, a środków
nie przybywa. Nie można stosować systemu, zgodnie z którym wszystkim będziemy
dawać pieniądze.

Prezydent Miasta przypomniał, że proponuje się przeznaczyć środki na Policję, na
bezpieczeństwo, na oświatę, na rozwój sportu. Dzisiaj uchwalono dotację w
wysokości
15 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, potrzebnej wszystkim
mieszkańcom. Na wszystkie potrzeby nie ma w budżecie aż tylu środków.
Prezydent Miasta poinformował, że rozliczy się ze swojej kadencji oraz z każdej
wydanej złotówki, ze wszystkiego co obiecywał mieszkańcom. Nawiązując do
wypowiedzi radnej Bożeny Obodeckiej zauważył, iż jest uchwalony i zapewniony
odpowiedni budżet gwarantujący funkcjonowanie oświaty w mieście. Nikt nie
informował, że zmiany sposobu finansowania nastąpią we wrześniu br. Ewentualne
zmiany wejdą wraz z nowym budżetem – w 2005r.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty ponownie zaapelował, by nie uprawiać
populizmu, jeżeli ktoś ma inny punkt widzenia, powinien zmierzyć się w dyskusji
merytorycznej z nim oraz pracownikami Urzędu. Nadmienił, iż nie będzie się poddawał
presji żadnych osób, które będą chciały manipulować polityką decyzyjną, nie dopuści
do działań niezgodnych z prawem.
Prezydent Miasta stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały jest niewłaściwy ze
względów formalnych, a ponadto ze względów merytorycznych i racjonalnych
niczemu nie służy. Podjęta uchwała na pewno nie będzie służyła spokojowi w mieście i
dyskusji nad restrukturyzacją, racjonalizacją wydatków w oświacie piekarskiej.
Ponownie głos zabrała radna Bożena Obodecka stwierdzając, że w swojej
wypowiedzi zwróciła uwagę na bardzo istotne problemy dotyczące oświaty.
Przypomniała, że w przeszłości księgowe na terenie placówek były, jednakże
ponoszone były bardzo duże wydatki na ten cel, jak również bardzo często zmieniające
się przepisy prawne i brak w szkołach środków na szkolenia księgowych
doprowadziło do przeprowadzenia reorganizacji, przenosząc całą księgowość do
Wydziału Edukacji. Uważa, że obecny system jest właściwy, dlatego to co dobre
należy utrzymać, zaś to co złe należy poprawić. Stwierdziła, że obecne budżety szkół
są już bardzo ograniczone i dyrektorzy nie będą mieli możliwości wygospodarowania
środków na prowadzenie księgowości, dlatego opowiada się za utrzymaniem
istniejących rozwiązań.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny Grzegorz
Gowarzewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planowanej
decentralizacji obsługi księgowo-finansowej placówek oświatowych w mieście Piekary
Śląskie.
Uchwała została przyjęta przez Radę pozytywnie (11 głosów „za”, 8 przeciwnych,
1 wstrzymujący się). Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/215/04 w sprawie planowanej decentralizacji obsługi
księgowo-finansowej placówek oświatowych w mieście Piekary Śląskie stanowi
załącznik do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr
XXXI/276/01 z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie pomocy materialnej dla
uczniów i studentów.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poinformował, że projekt
uchwały radni otrzymali przed sesją. Projekt był omawiany jedynie na Komisji
Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, a konieczność podjęcia tej uchwały

podyktowana jest możliwością pozyskania funduszy unijnych na stypendia dla
studentów.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan
Marek Kapica, który poinformował, iż na początku miesiąca lipca br. otrzymał
informację o możliwości ubiegania się o fundusz stypendialny z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Częścią tegoż Planu
jest Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa
Śląskiego. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na realizację zadania pn..:
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Z uwagi na to,
iż obecnie Rada Miasta przyznaje stypendia uczniom i studentom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej postanowiono, by stypendia z funduszy unijnych również
były przyznawane przez Radę Miasta. W związku z tym do treści obowiązującej
uchwały Nr XXXI/276/01 naniesiono stosowne poprawki, a projekt uchwały
przedstawiono radnym. W treści uchwały nie dokonano zasadniczych zmian,
uzupełniono jedynie o zapis informujący, iż fundusz stypendialny może być również
zasilany z EFS i budżetu państwa. W sposób istotny zmienił się Regulamin, stąd
wniosek o uchylenie poprzedniego Regulaminu, a przyjęcie nowego, ujednoliconego.
Obecnie konkurs na realizację omawianego zadania jest zawieszony przez Urząd
Marszałkowski w związku z nieokreśloną procedurą finansowania działania w ramach
EFS oraz brakiem stosownych rozporządzeń do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
Narodowym Planie Rozwoju.
Jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców oraz w związku z
faktem, iż niejednokrotnie zdarzało się, że terminy konkursów ogłaszanych przez
Urząd Marszałkowski były tak krótkie, że nie było możliwości przygotowania
wymaganych dokumentów. W związku z powyższym słuszne wydaje się
przygotowanie miasta ze strony prawnej, by można było przystąpić do tegoż projektu i
starać się o fundusze unijne.
Następnie głos zabrał radny Jerzy Kulanek wyjaśnił, iż na posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu omawiana była sprawa przyznawania
stypendiów studentom ze środków unijnych, w związku z tym włączył się do prac nad
przygotowaniem projektu uchwały, dotyczącego zmiany uchwały Rady Miasta Nr
XXXI/276/01 w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów. Następnie
poinformował Radę o zmianach, które zostały wprowadzone do treści uchwały, a
dotyczących przyznania stypendiów z funduszy unijnych.
Do omawianego projektu uchwały odniósł się radny Wincenty Hajda stwierdził, że
zaskoczony jest faktem, iż projekt uchwały nie był omawiany na Komisji Stypendialnej.
Skoro Rada zdecydowała, że przedmiotowy projekt będzie omawiany na dzisiejszej
sesji, w związku z czym wnosi dodatkowe uwagi: w treści Regulaminu w § 3 skreślić
pkt 3, tym samym pkt 4 otrzyma nr 3, wycofać załącznik, będący deklaracją o
wysokości dochodów, gdyż ewentualni beneficjenci składają zaświadczenia o
wysokości dochodów wystawiane przez Urząd Skarbowy. Radny zaproponował
także, by uściślić zapis w pkt. III wniosku: należy dopisać, iż beneficjenci przedkładają
odpis z arkusza ocen lub karty egzaminacyjnej. Następnie wniósł o zmianę kryteriów
ocen, zaproponował następujące średnie ocen:
• dla uczniów szkół podstawowych : 4,8,
• dla uczniów gimnazjów: 4,7,
• dla uczniów szkół średnich: 4,5,
• dla studentów: 4,0.
Radny wniósł także o dopisanie kolejnego punktu po punkcie IV o następującej treści:

a) przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym,
b) jestem świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych
danych.
Zauważył, iż taki zapis byłby wskazany, gdyż wniosek najczęściej składają rodzice lub
zainteresowane osoby pełnoletnie.
W nawiązaniu do ostatniego zgłoszonego wniosku głos zabrał Radca Prawny pan
Andrzej Oświęcimski zauważając, że podpis wnioskodawcy na złożonym wniosku
(prawnego opiekuna osoby małoletniej lub zainteresowanej osoby pełnoletniej) jest
jednoznaczny z potwierdzeniem prawdziwości danych zawartych we wniosku. Nie
jest więc konieczne dodatkowe oświadczenie.
W związku z powyższym radny Wincenty Hajda wycofał ostatni ze zgłoszonych
wniosków.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
1. Wniosek radnego Wincentego Hajdy dot. zmiany wysokości średnich ocen.
Wniosek został przez Radę przyjęty (16 głosów „za”, 2 głosy przeciwne, 2
wstrzymujące
się).
2. Wniosek o wycofanie deklaracji dot. dochodów – załącznik nr 2.
Wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie (20 głosów „za”, 0 przeciw, 0
głosów
wstrzymujących).
Tym samym w Regulaminie zostaje skreślony w § 3 pkt 3, a pkt 4 otrzymuje nr 3,
a
zobowiązanie studenta do przekazania informacji w przypadku przerwania
nauki stanowi
załącznik nr 2.
3. Wniosek o uściślenie zapisu w punkcie III wniosku, pkt „1. Przedkładam odpis z
arkusza ocen, 2. Przedkładam odpis z karty egzaminacyjnej”.
Wniosek został przez radę przyjęty (16 głosów „za”, 0 przeciw, 2 głosy
wstrzymujące
się).
Do projektu uchwały, po uwzględnieniu naniesionych poprawek, radni nie wnieśli
uwag.
Uchwała z naniesionymi poprawkami została przez Radę przyjęta pozytywnie
jednogłośnie (20 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).
Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/216/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piekary
Śląskie Nr XXXI/276/01 z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie pomocy materialnej dla
uczniów i studentów stanowi załącznik do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 121/XXIV/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20.07.2004r.
Przewodniczący RM radny Grzegorz Gowarzewski poinformował, iż uchwałę radni
otrzymali przed sesją.
Projekt uchwały został na wstępie sesji przedstawiony przez Prezydenta Miasta pana
Stanisława Korfantego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta pozytywnie (19 głosów „za", 0 przeciwnych, 0

wstrzymujących się).
Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.
UCHWAŁA NR XXIV/217/04 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr
121/XXIV/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia
20.07.2004r. stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7.
Ostatnim punktem obrad sesji były interpelacje i wnioski radnych.
Radny Jerzy Kulanek poinformował, że na ostatniej sesji zgłosił 2 wnioski.
1. Wniosek o wykonanie remontu chodnika przy ulicy Kościuszki.
Otrzymał odpowiedź, że wykonanie ww. remontu wiąże się z wycięciem 8 drzew,
jak i poważnymi inwestycjami.
Radny stwierdził, że nie wnioskował o wycięcie drzew, ale o uzupełnienie
brakujących płytek chodnikowych, wnosząc o przeprowadzenie remontu ww.
chodnika.
2. Wniosek o przywrócenie do prawidłowego stanu nawierzchni chodnika przy ul.
Wigury.
Otrzymał odpowiedź, że obecny stan techniczny jest wynikiem prac związanych z
telefonizacją miasta w latach 1999-2000 przez Telekomunikację Polską i Netię.
Okres gwarancji na roboty związane z odtworzeniem nawierzchni wynosił 2 lata.
Radny ponownie zwrócił się o naprawienie nawierzchni chodnika przy ul. Wigury.
Radny Tomasz Cisek wniósł o przeprowadzenie przez miasto Piekary Śląskie
samooceny lokalnego zrównoważonego rozwoju.
Poinformował, że Lokalna Ocena 21 to narzędzie władz lokalnych samooceny
postępów w zrównoważonym rozwoju. Narzędzie to może być użyte bez
ponoszenia opłat. Na stronie internetowej o nazwie www. Localevaluation21.org
znajduje się opis projektu w języku polskim. Aby dokonać samooceny należy się
zalogować zgodnie z wskazówkami podanymi w opisie.
Samooceny mogą dokonywać miasta jeden raz w roku. Kilka tygodni po przesłaniu
danych otrzymuje się odpowiedź z oceną. Dane traktowane są jako poufne. Ocena
zawiera również porównanie z podobnymi miastami. Informacja o projekcie została
przedstawiona Związkowi Miasta Polskich na spotkaniu w Brukseli 21 kwietnia
2004r.
Ponadto w związku ze stanowiskiem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii
Polskich w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta oraz do Przewodniczącego Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska o przeanalizowanie możliwości
przejęcia przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie
gospodarki odpadami.
Zwrócił się także z wnioskiem o nadanie uchwałą Rady Miasta nazwy oficjalnej
„łącznikowi" ulic Wyszyńskiego i Bytomskiej zwanego popularnie "obwodową

wschodnią".
Radny wniósł również o opracowanie jednolitego trybu składania projektów uchwał
z uwzględnieniem prawa zgłaszających projekt do nieskrępowanego dostępu do
Biura Radców Prawnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
Następnie głos zabrał radny Wilhelm Szołtysik postulował o wykonanie
oświetlenia ulic Korfantego, Daszyńskiego, Nałkowskiej, Drzymały i Kusocińskiego
w Brzezinach Śląskich. Zaznaczył, że na ww. ulicach od 2 miesięcy brakuje
oświetlenia.
Wniósł także o wyrównanie wysypanego gruzu oraz wykoszenie trawy na
poboczach przy cmentarzu w Brzezinach Śląskich.
Ponadto zwrócił się do Prezydenta Miasta o zainteresowanie się sprawą
funkcjonowania przepompowni przy ulicy Roździeńskiego w Brzezinach Śląskich,
gdyż prace zostały wstrzymane, a nie wykonano przyłączy, co spowodowało
podtopienie budynku przy ulicy Roździeńskiego nr 51.
Na zakończenie sesji głos zabrała radna Gabriela Kossakowska, która złożyła
podziękowania radnym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania kolonii charytatywnych. Radna podziękowała także w imieniu
uczestników kolonii Prezydentowi Miasta za zorganizowanie transportu.
Szczególne podziękowania złożyła na ręce Przewodniczącego RM radnego Grzegorza
Gowarzewskiego, który odwiedził dzieci uczestniczące na kolonii i szczodrze je
obdarował.
Do zgłoszonych wniosków odniósł się Prezydent Miasta pan Stanisław
Korfanty. Poinformował radnego Wilhelma Szołtysika, że Urząd Miasta wystąpi z
interwencją do Kopalni o zakończenie robót związanych z budową przepompowni.
Odpowiadając na wniosek dot. wykonania oświetlenia poinformował, że ten problem
jest znany, jest związany z dewastacją i kradzieżą sieci. Zakład Energetyczny
wielokrotnie interweniował i naprawiał uszkodzoną linię energetyczną. Obecnie
prowadzone są rozmowy między Wydziałem Inwestycji i Remontów a Zakładem
Energetycznym, jak zabezpieczyć teren przed kolejnymi kradzieżami.
Przychylił się do wniosku radnego Tomasza Ciska, co do konieczności wypracowania
procedur dot. trybu składania uchwał.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wincentego Hajdy Prezydent Miasta
poinformował, że uchwała dot. zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla
uczniów i studentów była do Biura Rady Miasta dostarczona w terminie 7 dni przed
sesją, lecz w innej wersji. Ten projekt uchwały przedstawiony został na Komisji
Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu i w wyniku prac tejże Komisji został on
całkowicie zmieniony. W związku z tym radni otrzymali przed sesją zmienioną wersję
projektu uchwały.
Ponadto Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty odnosząc się do wypowiedzi
radnego Andrzeja Żydka wyjaśnił, że gdy pełnił w poprzedniej kadencji funkcję
radnego i Przewodniczącego Komisji RM nigdy nie kwestionował racjonalizacji
wydatków na cele inwestycyjne, ani planowania budżetu. Natomiast krytykował
zadłużenie oraz zaciąganie kredytów na pokrywanie wydatków bieżących Urzędu
Miasta.
Na zakończenie sesji głos zabrał Przewodniczący RM radny Grzegorz

Gowarzewski, odniósł się do wypowiedzi Prezydenta Miasta , jak i radnego
Wincentego Hajdy. Stwierdził, że zgodnie z obowiązującym Statutem jako
Przewodniczący RM nie ma wpływu na prace komisji RM, a jedyną komisją, która
miała zaplanowany termin posiedzenia w miesiącu lipcu była Komisja Edukacji i
dlatego tylko ta Komisja rozpatrywała projekty uchwał. Jednocześnie przypomniał, że
zgodnie z § 14 pkt 2 Statutu zgłaszanie projektów uchwał do rozpatrzenia na sesji
upływa na dwa tygodnie przed terminem sesji, a nie siedem. Zaś pkt 3 stanowi, że w
szczególnych przypadkach Rada może podjąć decyzję o wprowadzeniu pod obrady
sesji projektów uchwał dostarczonych w innym terminie i z tego zapisu zbyt często się
korzysta.
Następnie Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja RM odbędzie się 9
września br., na której będzie omawiany problem przemocy w szkole, a także
proponowana jest tematyka dotycząca działalności klubów sportowych, ale temat ten
uzależniony jest od przygotowania materiałów w tym zakresie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM radny
Grzegorz Gowarzewski zamknął obrady XXIV SESJI RADY MIASTA PIEKARY
ŚLĄSKIE.
Protokołowała;
Justyna Bomba
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