PROTOKÓŁ NR XXXII/05
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 10 lutego 2005r.

Sesja Rady Miasta 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 22 radnych, nieobecny 1 radny- Dariusz
Iskanin.
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
-Poseł na Sejm RP pan Jerzy Polaczek
-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.
Przyjęty porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI SESJI Rady Miasta.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres
międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
5. Zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta.
6. Interpelacje i wnioski radnych.

Ad.1
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dokonał Przewodniczący RM radny Piotr
Płaczek. Powitał wszystkich radnych, a w ich imieniu Posła na Sejm RP pana Jerzego
Polaczka, Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego wraz z kierownictwem Urzędu
Miasta, przewodniczących ugrupowań politycznych z terenu miasta oraz wszystkich gości
zaproszonych na sesję Rady Miasta.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji.
Następnie przedstawił radnym porządek obrad sesji, który wraz z projektami uchwał
otrzymali radni przed sesją.
W dalszej kolejności wniósł o dokonanie zmian w punkcie 4 i 5 porządku obrad sesji:
Poinformował, że Prezydent Miasta zwrócił się z pismem o wycofanie z pkt. 5 porządku
obrad sesji „Rozpatrzenie projektów uchwał" dwóch projektów uchwał:
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- Projektu uchwały w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich,
- Projektu uchwały w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Chirurgicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
„Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich.
oraz o rozpatrzenie w tym punkcie obrad:
- projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2005 roku.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że o proponowanych zmianach zostali radni
poinformowani na posiedzeniach Komisji RM przed sesją.
Ponadto wniósł o rozpatrzenie w pkt.4 dodatkowo trzech projektów uchwał,
dotyczących zmian w składach osobowych stałych Komisji RM - Budżetowo-Gospodarczej i
Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu Rady w związku z wnioskami złożonymi do
Rady Miasta przez radnego Marka Szewczyka i radnego Andrzeja Żydka.
Z treścią pism zapoznał Radę.
Projekty tych uchwał otrzymali radni przed sesją.
Jednocześnie poinformował, że na jego ręce przed sesją wpłynął wniosek grupy radnych o
rozszerzenie punktu 4 porządku obrad sesji o dodatkowe punkty:
4a. Odwołanie radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
4b. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
4c. Odwołanie radnego Jerzego Kulanka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu.
4d. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.
4e. Odwołanie radnego Tomasza Ciska z funkcji Koordynatora ds. współpracy z
Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie.
4f. Wybór Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie.
Z treścią wniosku oraz z projektami uchwał zapoznał Radę.
Do przedstawionego wniosku głos zabrał radny Jerzy Kulane, zwrócił się z prośbą o podanie
uzasadnienia przyczyn odwołania jego osoby ze stanowiska Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do porządku obrad sesji:
1. Wycofanie z punktu 5 porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał:
- Projektu uchwały w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich,
- Projektu uchwały w sprawie ograniczenia liczby łóżek na Oddziale
Chirurgicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
„Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich.
oraz o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2005 roku.
2

Proponowana zmiana porządku obrad sesji została przez Radę przyjęta bezwzględną
większością głosów / 22 głosy "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/
2. Rozpatrzenie w pkt.4 dodatkowo trzech projektów uchwał,
dotyczących zmian w składach osobowych stałych Komisji RM - BudżetowoGospodarczej i Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu Rady w
związku z wnioskami złożonymi do Rady Miasta przez radnego Marka
Szewczyka i radnego Andrzeja Żydka.
Proponowana zmiana porządku obrad sesji została przez Radę przyjęta bezwzględną
większością głosów /22 głosy "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.

3. Zgodnie z wnioskiem grupy radnych – Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie rozszerzenie punktu 4 porządku obrad sesji o punkty:
4a. Odwołanie radnego Ireneusz Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
4b. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
4c. Odwołanie radnego Jerzego Kulanka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu.
4d. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu.
4e. Odwołanie radnego Tomasza Ciska z funkcji Koordynatora ds. współpracy z
Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie.
4f. Wybór Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie.
Proponowana zmiana porządku obrad sesji została przez Radę przyjęta bezwzględną
większością głosów / 15 głosów "za", 6 głosów przeciwnych oraz 0 głosów wstrzymujących/.
W związku z przyjęciem przez Radę proponowanych zmian porządku obrad sesji
Przewodniczący RM na podstawie § 19 ust. 3 Statutu zwrócił się do Rady Miasta z
wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrywania punktu 4 i 5 porządku obrad sesji w taki
sposób, aby punkt 5: "Rozpatrzenie projektów uchwał" był rozpatrywany przed punktem 4
„Zmiany w składach osobowych stałych Komisji RM". Wniosek umotywował merytoryczną
podstawą uchwał, które stanowią główny temat sesji.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący wniósł wniosek pod głosowanie.
Wniosek dotyczący zmian kolejności rozpatrywania dotychczasowego pkt.4 i 5 porządku
obrad sesji został przez Radę przyjęty 15 głosami "za", 2 głosami przeciwnymi oraz 5
głosami wstrzymującymi.
Ad.2.
Wobec przyjęcia porządku obrad sesji Rada przystąpiła do punktu 2 porządku obrad sesji –
przyjęcia protokołów z obrad XXX i XXXI sesji Rady Miasta.
Protokoły sporządzone zostały przez pracowników Biura Rady Miasta i wyłożone były do
wglądu radnych.
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Do treści protokołów radni nie wnieśli uwag. Na wstępie Przewodniczący RM wniósł
pod głosowanie protokół z obrad XXX sesji Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2004 roku.
Protokół został przez Radę przyjęty 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 2 głosami
wstrzymującymi.
Następnie Przewodniczący RM wniósł pod głosowanie protokół z obrad XXXI sesji Rady
Miasta z dnia 13 stycznia 2005r.
Protokół został przez Radę przyjęty 17 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 4 glosami
wstrzymującymi.
Ad.3.
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu
Miasta za okres międzysesyjny.
Informację przedstawiła Sekretarz Miasta pani Renata Łuczak.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionej informacji uwagi wnieśli:
1. Radny Henryk Pryk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że Komisja
na ostatnim posiedzeniu podjęła decyzję wystąpienia do Prezydenta Miasta z wnioskiem,
aby w informacji z działalności Urzędu Miasta raz w miesiącu ujęty był temat związany z
ciepłownictwem miasta Piekary Śląskie szczególnie odnośnie terenu po ewentualnym
zamknięciu kotłowni na terenie byłej KWK "Andaluzja".
2. Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z zapytaniem, jak wielki jest zakres
przeprowadzonych prac / dobudowanie parterowego budynku/ przy rozbudowie hurtowni
przy ul. Szmaragdowej 2 oraz czy dotyczy to hurtowni HAPA.
Do uwag radnych ustosunkował się Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśniając, że
w co miesięcznych informacjach z działalności Urzędu Miasta przekazywane będą informacje
dotyczące spraw związanych z uciepłownieniem miasta.
Odnośnie wypowiedzi radnego Krzysztofa Seweryna wyjaśnił, ze firma HAPA wystąpiła o
rozbudowę zajmowanej powierzchni z ukierunkowaniem na sprzedaż detaliczną. Będzie to
dodatkowy wybudowany pawilon na terenie zajmowanej nieruchomości.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM stwierdził, że informacja
została przez Radę przyjęta do zatwierdzającej wiadomości.

Ad.4
Następnym punktem porządku obrad sesji było rozpatrzenie projektów uchwał.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła 11 projektów uchwał.
Projekty uchwał otrzymali radni przed sesją i omawiane były na posiedzeniach resortowych
Komisji RM.
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1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowej treści załącznika nr 1 do statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej” w Piekarach Śląskich.
Projekt szczegółowo omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący resortowych Komisji przedstawili opinie Komisji do
projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza odstąpiła od zaopiniowania projektu uchwały
przyjmując wniosek o zwrócenie się do Prezydenta Miasta o uregulowanie w
załączniku nr 1 projektu uchwały numeracji Przychodni Rejonowej Nr 1 z uwagi na to,
że zapis "Przychodnia Rejonowa Nr 1 " figuruje trzy razy pod ro żnymi adresami.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska - pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego - pozytywnie
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu - pozytywnie
Odnośnie uwag Komisji Budżetowo-Gospodarczej wyjaśnień udzielił Dyrektor SP ZOZ pan
Henryk Myrcik, który stwierdził, że zapis taki jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami .
Zapisy są zgodne z pragmatyką, przyjęte przez Urząd Wojewódzki. Każda zmiana
spowoduje ponowne rozpoczęcie całej procedury. W Kozłowej Górze powstał w pierwszej
kolejności Gabinet Lekarski, który został zarejestrowany jako część Przychodni Nr 1 w
dzielnicy Szarlej. Z tego też powodu zapis uzupełniony jest dodatkowym wyjaśnieniem –
"Rejon Kozłowa Góra". W związku z powyższym zapis powinien brzmieć tak jak ujęte to
zostało w projekcie uchwały.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 19 głosami "za, 0 głosów przeciwnych oraz 3 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/287/05 w sprawie uchwalenia nowej treści załącznika nr 1 do
statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej” w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2005-2007.
Projekt szczegółowo omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczących Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
-

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

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwala została przez Radę przyjęta jednogłośnie / 22 głosy "za", 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących/.
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UCHWAŁA NR XXXII/288/05 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2005-2007 stanowi załącznik do protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Do projektu uchwały Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę, którą przedstawił Zastępca
Prezydenta Miasta pan Zbigniew Meres.
Przewodniczących Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały.

-

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

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
projekt uchwały z autopoprawką.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
0 głosów wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXXII/289/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Projekt omawiany był szczegółowo na posiedzeniach Komisji RM.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczących Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie wraz podaniem
dwóch kandydatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego –
radnych Tomasza Ciska i Piotra Płaczka.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska przyjęła projekt do
wiadomości.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowała projekt pozytywnie z podaniem
dwóch kandydatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
radnych- Piotra Płaczka i Wincentego Hajdę.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu przyjęła projekt do wiadomości.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Z uwagi na to, że do Komisji zgłoszone zostały 3 kandydatury tj.:
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-

radny Tomasz Cisek,
radny Wincenty Hajda,
radny Piotr Płaczek

a Rada deleguje do Komisji tylko dwóch radnych, Przewodniczący RM wniósł
o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami, w celu wyłonienia
kandydatów, jednocześnie zwrócił się z propozycją, aby wymienieni kandydaci nie brali
udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą
liczbę głosów:
radny Tomasz Cisek
za
- głosów 7
przeciw
- głosów 0
wstrzymujących - głosów 15
radny Wincenty Hajda
za
- głosów 16
przeciw
- głosów 0
wstrzymujących - głosów 6
radny Piotr Płaczek
za
- głosów
przeciw
- głosów
wstrzymujących - głosów

18
1
2

Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie z wynikiem głosowania do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Rada wydelegowała radnego Piotra Płaczka i radnego
Wincentego Hajdę.
Następnie Przewodniczący RM odczytał projekt uchwały w tej sprawie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 16 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 4 glosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/298/05 w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2005.
Projekt szczegółowo omawiany był na Komisjach RM.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie wraz z wnioskiem
"Komisja proponuje wprowadzenie do Programu w dziale III ppkt. d zapisu o treści:
prowadzenie przez kluby i sekcje sportowe zajęć sportowych i rekreacyjnych dzieci i
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-

młodzieży w czasie wolnym od nauki / godziny popołudniowe i dni wolne/ oraz
zakupu sprzętu sportowego potrzebnego do ich realizacji."
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu- pozytywnie.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Tomasz Cisek, który zwrócił się o
wyjaśnienie czy zapis treści wniosku Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest zgodny z
prawem.
Do wniosku Komisji Budżetowo-Gospodarczej ustosunkowała się pani Jadwiga Musialik
informując, że zapis taki jest zgodny z prawem, lecz zwróciła uwagę, że wprowadzenie
proponowanego zapisu w pkt 3 ppkt 4d będzie dublowaniem ppkt a oraz
ppkt c. Od 1999 roku na wniosek grupy radnych poprzedniej kadencji wprowadzono
finansowanie zajęć poza lekcyjnych w szkołach. Były to działania pionierskie w skali naszego
województwa, które zakończone zostały sukcesem. Działania te prowadzone są do dnia
dzisiejszego, przy czym w większości są to zajęcia sportowe. Wprowadzenie proponowanego
zapisu spowoduje likwidację części zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach.
Zlecenie zajęć klubom sportowym wymaga przeszkolenia trenerów, gdyż nie mają oni
wymaganego przeszkolenia w zakresie wczesnej profilaktyki uzależnień . Zdaniem
informującej nie należy psuć tego co jest sprawdzone i dobrze funkcjonuje.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty stwierdził, że dotychczasowy system sprawdził się
w działaniu dlatego jest przeciwny wnioskowi.
Radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi została
zmodyfikowana, pojawiają się w niej zapisy o dodatkowych funduszach jak również
profilaktycznej działalności sportu. Poparł wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Radny Piotr Harwig stwierdził, że zajęcia te powinny być dalej prowadzone przez szkoły,
bowiem nie każdy uczeń przejawia zdolności sportowe, które potrzebne są do uprawiania
sportu w klubach sportowych. Ze swej strony był przeciwny wnioskowi Komisji BudżetowoGospodarczej.
Radna Gabriela Kossakowska opowiedziała się za odrzuceniem wniosku, gdyż zajęcia
prowadzone przez szkołę spełniają swoją rolę, czego przykładem jest bardzo duże
zainteresowanie wśród uczniów.
Radna Bożena Obodecka również była przeciwna wnioskowi, gdyż jej zdaniem zajęcia
powinny być dalej prowadzone przez szkoły.
Radny Ireneusz Komoszyński stwierdził, że kluby sportowe specjalizują się w różnych
dziedzinach sportowych i dzieci będą miały większe możliwości wyboru zajęć.
Wprowadzając wnioskowany zapis umożliwi trenerom zdobywanie uprawnień, które
w przyszłości zaowocują dla dobra dzieci i młodzieży.
Radny Andrzej Żydek poparł dotychczasowy system organizacji działań prospołecznych.
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Radna Gabriela Kossakowska nie zgodziła się z wypowiedzią radnego Ireneusza
Komoszyńskiego, gdyż wprowadzenie wniosku spowodowałoby zabranie tych środków
finansowych ze szkół.
Radny Ireneusz Komoszyński nie zgodził się z wypowiedzią swojej przedmówczyni i
podtrzymał wniosek Komisji.
Radny Krzysztof Seweryn poparł wypowiedź radnego Ireneusza Komoszyńskiego.
Radny Wincenty Hajda był przeciwny wnioskowi Komisji Budżetowo-Gospodarczej
stwierdził, że jego przyjęcie będzie skutkowało zabraniem środków finansowych szkołom.
W związku z powyższym wnioskował, aby tworząc program na lata 2005 –2006 wziąć pod
uwagę wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Wówczas nie trzeba będzie zabierać
środków szkołom.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
"Komisja proponuje wprowadzenie do Programu w dziale III ppkt. d zapisu o treści:
prowadzenie przez kluby i sekcje sportowe zajęć sportowych i rekreacyjnych dzieci i
młodzieży w czasie wolnym od nauki / godziny popołudniowe i dni wolne/ oraz zakupu
sprzętu sportowego potrzebnego do ich realizacji."
Wniosek został przez Radę oddalony – 7 radnych głosowało "za", 2 radnych wstrzymało się
od głosu a 13 radnych głosowało przeciw.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na
rok 2005.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 glosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXXII/291/05 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2005 stanowi
załącznik do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w ZEFO w Piekarach Śląskich.
Projekt szczegółowo omawiany był na Komisjach RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – pozytywnie.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska - pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu - 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.
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UCHWAŁA NR XXXII/292/05 w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w ZEFO w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do
protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Miasto Piekary
Śląskie publicznych przedszkoli.
Projekt uchwały omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinii Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – pozytywnie.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu – 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 XXXII/293/05 w sprawie sieci prowadzonych przez Miasto Piekary
Śląskie publicznych przedszkoli stanowi załącznik do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania zadań i
gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym za rok 2004.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji RM przed sesją.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – pozytywnie.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu – pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXXII/294/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania
zadań i gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004 stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Piekary Śląskie z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
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Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji RM.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – pozytywnie.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu – pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 1 głosem
wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXXII/295/05 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Piekary
Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” stanowi
załącznik do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzone przez Miasto Piekary Śląskie, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji RM.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – przyjęła projekt do wiadomości.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu - pozytywnie z uwagą, by w § 6
wstawić termin obowiązywania uchwały / czy od 1.01.2005r lub od 1.02.2005r/.
Do uwagi Komisji ustosunkował się Naczelnik Wydziału Edukacji pan Marek Kapica.
Wyjaśnił, że uwaga ta była słuszna gdyż data rozpoczęcia obowiązywania uchwały była
podana nieprecyzyjnie co mogłoby rodzić rożne skutki finansowe i organizacyjne.
Z związku z powyższym w imieniu Prezydenta Miasta zaproponował uzupełnić treść § 6
o słowa " z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku", cały § 6 otrzymałby brzmienie
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku."
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu radny Jerzy Kulanek
podtrzymał uwagę zgłoszoną przez Komisję wyjaśniając, że Komisja zwracała się
o wprowadzenie w życie uchwały od dnia 1 września 2004r albo od 1 lutego 2005r.
Zastępca Prezydenta Miasta pan Zbigniew Meres stwierdził, że na podstawie ustaleń
pomiędzy Wydziałem Edukacji a Biurem Prawnym określony został termin wejścia w życie
uchwały zgłoszony w autopoprawce – od 1 września 2005r tak, aby sprawy te były
rozstrzygane do końca w zakresie nowego budżetu na 2005 rok.
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
wniosek Prezydenta Miasta o uzupełnienie treści § 6 o słowa "z mocą obowiązującą od
1 września 2005 roku" a cały zapis § 6 brzmiałby następująco:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku."
Wniosek został przez Radę przyjęty 21 głosami "za", 1 głosem przeciwnym oraz 0 głosów
wstrzymujących.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjęta przez
Radę zmianą w § 6.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 1 głosem
wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXXII/296/05 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzone przez Miasto Piekary Śląskie, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego stanowi załącznik do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżetu miasta w 2005 roku.
Projekt omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały:
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza – pozytywnie.
- Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – pozytywnie.
- Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie.
- Komisja Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu – pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz
1 głosem wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXXII/297/05 w sprawie zmian budżetu miasta w 2005 roku stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.5
Kolejnym punktem obrad sesji były zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady
Miasta.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła projekty uchwał dotyczące zmian w składach osobowych
Komisji Rady Miasta.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej RM
w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały przygotowany został przez Komisję Rewizyjną, a dotyczył odwołania ze
składu osobowego tej Komisji radnego Piotra Płaczka w uwagi na powierzenie radnemu
funkcji Przewodniczącego RM, gdyż zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Przewodniczący Rady Miasta nie może być jednocześnie członkiem Komisji
Rewizyjnej.
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Projekt uchwały otrzymali radni przed sesją.
Do treści projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM wniósl projekt
uchwały pod głosowanie
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXXII/298/05 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej RM w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
Kolejne trzy projekty uchwał dotyczyły zmian w składzie osobowym Komisji RM: Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej w związku z wnioskiem
złożonym do Rady Miasta przez radnego Marka Szewczyka i radnego Andrzeja Żydka.
Przewodniczący RM poinformował, że wnioski radnych zgodnie z § 39 Statutu Piekar
Śląskich miasta na prawach powiatu skierowane zostały do rozpatrzenia w/w Komisjom RM.
Komisje pozytywnie zaopiniowały wnioski, podejmując uchwały w tej sprawie.
Z treścią uchwał Przewodniczący Komisji zapoznali Radę. Uchwały Komisji stanowią
załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący RM wniósł do rozpatrzenia projekty uchwał w powyższej sprawie:
1. Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Marka Szewczyka ze składu osobowego
Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu rady Miasta w Piekarach Śląskich.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.

UCHWAŁA NR XXXII/299/05 w sprawie odwołania radnego Marka Szewczyka ze
składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu rady Miasta w Piekarach
Śląskich stanowi załącznik do protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego Marka Szewczyka do składu osobowego
Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 20 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 1 głosem
wstrzymującym.
UCHWAŁA NR XXXII/300/05 w sprawie powołania radnego Marka Szewczyka do składu
osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik do protokołu.
3 Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Andrzeja Żydka ze składu
osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta w Piekarach Śląskich.
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Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 21 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XXXII/301/05 w sprawie odwołania radnego Andrzeja Żydka ze składu
osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta w Piekarach Śląskich stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.5 a.
W dalszej kolejności Rada przystąpiła do punktu dotyczącego rozpatrzenia wniosku grupy
radnych o odwołanie radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Radny Tomasz Cisek zwrócił się z zapytaniem, dlaczego radni nie otrzymali wniosku
złożonego przez grupę radnych, a dotyczącego odwołania radnych z zajmowanych funkcji
tak, jak miało to miejsce w przypadku wniosku o odwołanie radnego Grzegorza
Gowarzewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że wniosek wpłynął na jego ręce bezpośrednio przed
rozpoczęciem obrad sesji i nie było technicznych możliwości doręczenia go każdemu
radnemu. Jeżeli będzie to wolą Rady, to zostanie ogłoszona przerwa, w trakcie której
pracownicy Biura Rady Miasta przygotują kopię wniosku dla każdego radnego.
Radny Andrzej Żydek zwrócił uwagę, że poprzednie wnioski radnych o odwołanie ich ze
składu Komisji RM były opiniowane przez właściwe Komisje. Natomiast w tym przypadku
procedura ta nie została zachowana. Ponadto, zdaniem radnego w chwili obecnej nie
zachodziła konieczność pominięcia procedury, gdyż uchwały te mogłyby być rozpatrywane
na kolejnej sesji RM.
Wnioskował o skierowanie na posiedzenia Komisji RM dwóch projektów uchwał:
- o odwołanie radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej RM,
- o odwołanie radnego Jerzego Kulanka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu RM,
celem zasięgnięcia opinii a następnie skierowania na obrady sesji Rady Miasta.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że zgodnie ze statutem brak jest wymogów formalnych, aby
wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji był opiniowany na posiedzeniach Komisji.
Radny Ireneusz Komoszyński był zdania, że nie jest koniecznym skierowanie wniosku na
Komisję Budżetową – Gospodarczą, a jedynie należałoby radnym dostarczyć wniosek
zgłoszony przez grupę radnych dot. odwołania radnych z zajmowanych funkcji, by każdy
miał możliwość zapoznania się z treścią wniosku.
Radny Andrzej Żydek stwierdził, że podtrzymuje zgłoszony przez siebie wniosek.
W związku z tym, że najdalej idącym wnioskiem był wniosek o dostarczenie radnym pisma
złożonego przez grupę radnych wraz z projektami uchwał Przewodniczący poddał wniosek
pod głosowanie i została przez Radę przyjęty jednogłośnie.
W celu dostarczenia radnym przedmiotowego pisma Przewodniczący RM ogłosił przerwę w
obradach sesji.
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Po przerwie głos zabrał radny Krzysztof Seweryn wnioskował, aby również sprawa
odwołania radnego Tomasza Ciska z funkcji Koordynatora ds. Młodzieżowej Rady Miasta
została rozpatrzona przez Komisje Rady Miasta..
Z kolei radny Ireneusz Komoszyński wyjaśnił, że jego poprzednia wypowiedź nie miała
charakteru wniosku.
W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek formalny
zgłoszony przez radnego Andrzeja Żydka o skierowanie na posiedzenia Komisji RM dwóch
projektów uchwał:
- o odwołanie radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej RM,
- o odwołanie radnego Jerzego Kulanka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu RM,
celem zasięgnięcia opinii a następnie skierowanie sprawy pod obrady sesji Rady Miasta.
Wniosek został przez Radę oddalony - 8 radnych głosowało "za", 14 radnych głosowało
przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa
Seweryna, o skierowanie sprawy odwołania radnego Tomasza Ciska z funkcji Koordynatora
ds. Młodzieżowej Rady Miasta do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta..
Wniosek został przez Radę oddalony – 7 radnych głosowało "za", 14 radnych głosowało
przeciw a 1 radny wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący RM przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie
odwołania radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej i poinformował radnych, że zgodnie z § 35 pkt 1 i 2 Statutu Piekar
Śląskich miasta na prawach powiatu wyboru i odwołania przewodniczącego komisji
dokonuje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady.
Odnośnie trybu głosowania uwagi zgłosił radny Krzysztof Seweryn. W swej wypowiedzi
stwierdził, że należy wzmocnić merytorycznie treść omawianych uchwał poprzez ich
uzasadnienie zarówno w stosunku do osób odwoływanych jak i proponowanych na to
stanowisko.
Radny Ireneusz Komoszyński stwierdził, że projekt uchwały dotyczący jego osoby jest
wystarczająco uzasadniony i nie ma potrzeby dodatkowego uzasadniania.
Radny Jerzy Kulanek był odmiennego zdania od swego przedmówcy i stwierdził, że chciałby
usłyszeć dodatkowe wyjaśnienie, co do stawianych mu zarzutów.
Radny Tomasz Cisek poparł wypowiedź radnego Ireneusza Komoszyńskiego stwierdzając, ze
skoro większość radnych uważa, że odwołanie jego osoby poprawi działalność pracy
Koordynatora to jest to uzasadnienie wystarczające.
Radny Wincenty Hajda stwierdził, że wniosek o odwołanie jest wolą większości radnych
i trudno sformułować konkretne zarzuty. Takie są bowiem mechanizmy działania.
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Radny Grzegorz Gowarzewski w odniesieniu do wypowiedzi radnego Wincentego Hajdy
stwierdził, że jest to wypowiedź w stylu "poprzedniej epoki". Osoba, która zostanie
ewentualnie wybrana na stanowisko Koordynatora czy Przewodniczącego Komisji, powinna
być osobą kompetentną, która będzie potrafiła właściwie prowadzić czy to działalność
Komisji czy też funkcję Koordynatora. Demokracja bowiem polega na wyborze osób
najlepszych potrafiących podejmować właściwe działania. Sytuacja, jaka ma miejsce
w strukturach SLD nie może mieć przełożenia na działalność Rady w naszym mieście.
Radny Wincenty Hajda sprzeciwił się wypowiedzi radnego Grzegorza Gowarzewskiego
stwierdzając, że doskonale rozumie mechanizmy demokracji a jego wypowiedź nie miała nic
wspólnego z uprawieniem polityki na forum miasta.
Radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że jako radny stara się działać dla dobra miasta a nie
dla swojej korzyści finansowej wbrew obiegowej opinii, że "ludzie idą tam gdzie mają
korzyść"
Radny Tomasz Cisek w odniesieniu do wypowiedzi radnego Wincentego Hajdy stwierdził, że
w protokołach z poprzednich sesji można znaleźć pozytywne informacje dotyczące uchwał
Młodzieżowej Rady Miasta.
Radny Wilhelm Szołtysik stwierdził, że bez uzasadnienia odwołuje się ludzi prawych i
doświadczonych co jego zdaniem jest bardzo złe. Nie można takich spraw tłumaczyć
mechanizmami, należy zakończyć tego typu działania i zacząć szanować godność człowieka.
Radny Jerzy Kulanek podziękował tym wszystkim radnym, którzy choć podpisali się pod
wnioskiem to jednak pozytywnie oceniają pracę radnego jako Przewodniczącego Komisji zaś
odwołanie spowodowane zostało nowym układem koalicyjnym w Radzie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Ireneusza Komoszyńskiego z funkcji
Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Uchwała została przez Radę przyjęta 12 głosami "za", 6 glosami przeciwnymi oraz 4 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/302/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do.
Ad.5b.
Z kolei Rada przystąpiła do realizacji wniosku grupy radnych dotyczącego wyboru
Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Przewodniczący RM przypomniał, że zgodnie z § 35 pkt 1 i 2 Statutu Piekar Śląskich miasta
na prawach powiatu wyboru przewodniczącego komisji dokonuje Rada w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na ww. funkcję.
Radna Gabriela Kossakowska zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Krauza.
Radny Jerzy Krauza wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radny Jerzy Kulanek zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Ciska.
Radny Tomasz Cisek podziękował za zgłoszenie jego kandydatury jednak nie wyraził zgody
na kandydowanie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji oraz zgłoszeniem tylko jednej kandydatury –
radnego Jerzego Krauzę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej RM wraz z zaproponowaną
kandydaturą radnego Jerzego Krauzy.
Uchwała została przez Radę przyjęta 15 głosami "za", 2 głosami przeciwnymi oraz 4 głosami
wstrzymującymi.
UCHWALA NR XXXII/303/05 w sprawie `wyboru Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5c.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła wniosek grupy radnych o odwołanie radnego Jerzego
Kulanka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.
Przewodniczący RM przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 12 głosami "za", 8 głosami przeciwnymi oraz 2 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/304/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu Rady miasta w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.5d.
Z kolei Rada przystąpiła do realizacji wniosku grupy radnych dotyczącego wyboru
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.
Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na ww. funkcję.
Radny Andrzej Dziwis zgłosił kandydaturę radnego Piotra Harwiga.
Radny Piotr Harwig wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
W związku z tym, że zgłoszona została tylko jedna kandydatura, Przewodniczący RM
przedstawił radnym i wniósł pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta w Piekarach
Śląskich z zaproponowaną kandydaturą radnego Piotra Harwiga.
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Uchwała została przez Radę przyjęta 15 głosami "za, 3 głosami przeciwnymi oraz 3 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/305/05 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.5e.
W tym punkcie Rada rozpatrzyła wniosek grupy radnych o odwołanie radnego Tomasza
Ciska z funkcji Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.
Przewodniczący RM przedstawił Radzie projekt uchwały w tej sprawie.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Grzegorz Gowarzewski stwierdzając, że
ten projekt uchwały nie może być głosowany w trybie jawnym, gdyż zgodnie z uchwalą o
powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta przyjęty został inny tryb postępowania w tej sprawie.
Radny Tomasz Cisek został wybrany na Koordynatora w trybie tajnym i w takim trybie
powinien zostać odwołany.
Radca Prawny pan Andrzej Oświęcimski wyjaśnił, że w uchwale o powołaniu Młodzieżowej
Rady Miasta brak jest zapisu o zastosowaniu tajnego trybu powołania Koordynatora. Nie było
więc podstawy prawnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Stwierdził, że zasadą przepisów samorządowych jest stosowanie jawnego trybu głosowania
zaś tajne głosowanie stosowane jest tylko w przypadku, jeżeli przepis ustawy tak stanowi.
W ustawie samorządowej nie występuje stanowisko Koordynatora ds. współpracy z MRM
w związku z czym nie występuje żaden przepis prawny upoważniający Radę do zastosowania
głosowania tajnego. Wobec tego zasadą jest, że jest to głosowanie jawne.
Z kolei głos zabrał radny Tomasz Cisek, w odniesieniu do przedstawionej opinii prawnej
zwrócił się o wyjaśnienie, czy należy podejmować uchwałę o jego odwołaniu, skoro przy
powoływaniu go na funkcję Koordynatora ds. MRM zastosowano niewłaściwą procedurę
Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek wyjaśnił, że wówczas uchwała nie została
zaskarżona i uchylona to należy domniemywać, że jest prawomocna i obowiązująca.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie odwołania koordynatora ds. Młodzieżowej Rady Miasta Piekary
Śląskie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 13 głosami "za", 5 głosami przeciwnymi oraz 3 głosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/306/05 w sprawie odwołania koordynatora ds. Młodzieżowej
Rady Miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5f.
W dalszej kolejności Rada przystąpiła do realizacji wniosku grupy radnych dotyczącego
wyboru Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.
Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na ww. funkcję.
Radny Wilhelm Szołtysik zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Seweryna, uzasadniając to
tym, iż radny jako nauczyciel posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą.
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Radny Krzysztof Seweryn wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Bożena Obodecka zgłosiła kandydaturę radnej Gabrieli Kossakowskiej, która
motywując tym, iż radna wiele pracy włożyła w tworzenie Młodzieżowej Rady Miasta.
Radna Gabriela Kossakowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radna Gabriela Kossakowska z kolei zgłosiła na funkcję koordynatora kandydaturę radnej
Bożeny Obodeckiej, podkreślając, że radna także włożyła wiele pracy przy tworzeniu
Młodzieżowej Rady Miasta i z pewnością będzie się dobrze wywiązywała z funkcji.
Radna Bożena Obodecka wyraziła zgodę na kandydowanie.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Krzysztof Seweryn, który wycofał swoją kandydaturę.
Innych kandydatur Rada nie głosiła.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący RM przedstawił i wniósł pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru koordynatora do spraw współpracy z
Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie z zaproponowaną kandydaturą radnej Bożeny
Obodeckiej na tę funkcję.
Uchwała została przez Radę przyjęta 14 głosami "za", 3 glosami przeciwnymi oraz 4 glosami
wstrzymującymi.
UCHWAŁA NR XXXII/307/05 w sprawie wyboru koordynatora do spraw współpracy z
Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek podziękował odwołanym
Przewodniczącym Komisji jak i Koordynatorowi za dotychczasową współpracę, a nowo
wybranym na te funkcje radnym pogratulował, życząc powodzenia w pracy.
Z kolei głos zabrał radny Ireneusz Komoszyński, podziękował wszystkim członkom Komisji
Budżetowo-Gospodarczej, pracownikom Biura Rady Miasta za dotychczasową współpracę.
Następnie radny Jerzy Kulanek podziękował członkom Komisji Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu za dotychczasową współpracę, zaś nowemu Przewodniczącemu życzył owocnej i
dobrej współpracy.
Ad.6
Ostatnim punktem obrad sesji były interpelacje i wnioski radnych.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący RM poinformował, że wszyscy radni otrzymali
pisemne odpowiedzi na interpelacje i wnioski, które zgłoszone zostały na sesji RM w dniu 30
grudnia 2004r.
Do udzielonych odpowiedzi uwagę wniósł radny Tomasz Cisek stwierdzając, że niezbyt
zrozumiała jest dla niego odpowiedź dotycząca wniosku o przedstawienie Radzie Miasta i
mieszkańcom pełnej dokumentacji konkursowej na stanowiska kierownicze w Urzędzie
Miasta i jednostkach podległych.
Zdaniem radnego z otrzymanej informacji wynikało, że takich informacji nie można udzielić
dlatego odniósł wrażenie, że konkursy te były tajne. Przypomniał, że nie chodziło mu o dane
osobowe a tylko o kwalifikacje zawodowe kandydatów i ich doświadczenie zawodowe.
Wobec powyższego ponownie zwrócił się z zapytaniem, czy konkursy na stanowiska:
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- dyrektora ZEFO
- dyrektora Ośrodka Kultury "Andaluzja"
- dyrektora MDK
- zastępcy dyrektora MOPR
- naczelnika Wydziału Geodezji
- naczelnika Wydziału Finansowego
są tajne i czy mieszkańcy miasta nie mogą poznać dokumentacji z tych konkursów,
a dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego /z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych/.
Następnie w ramach interpelacji i wniosków głos zabrali:
Radny Wilhelm Szołtysik zgłosił następujące wnioski:
1) Zwrócić się do Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie interwencji w sprawie
zabudowy płotków ochronnych na dachach budynków przy ul. Bednorza 44 i 46, ul. Kmicica
1 i 2 w Brzezinach Śląskich, celem zabezpieczenia zsypującego się śniegu i lodu na
przechodniów.
2) Wystąpić się do PKM o wyremontowanie wiat przystankowych na Osiedlu Kotuchyskrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w Brzezinach Śląskich oraz Oś. Powstańców Śląskich
w Brzozowicach Kamieniu.
Radny Wincenty Hajda nawiązał do uchwały Rady Miasta w sprawie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie wnioskując o ujęcie w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie
na rok 2006 następującej problematyki:
- prowadzenie przez kluby i sekcje sportowe zajęć sportowych i rekreacyjnych dzieci i
młodzieży w czasie wolnym od nauki,
- zakup sprzętu sportowego potrzebnego do w/w zajęć przez kluby sportowe.
Radny Krzysztof Seweryn zgłosił następujące wnioski:
1) Wystąpił o porównanie wartości punktu i wysokości wynagrodzenia zasadniczego we
wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta i podanie przyczyn dysproporcji jakie
wynikają w tym zakresie w jednostce organizacyjnej – ZEFO.
2) Zwrócił się o przedstawienie zasad obliczania wynagrodzeń dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych objętych systemem tzw. "uśredniania".
3) Postulował o przedstawienie wyników uzgodnień z Wydziałem Środowiska i
Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym dotyczących oddziaływania na środowisko projektowanej
stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach
Śląskich.
Z kolei radny Krzysztof Seweryn zgłosił następujące interpelacje:
1) Czy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możliwa jest
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inna forma finansowania działalności organizacji pozarządowych niż: powierzanie,
wspieranie, powierzanie przez zakup.
2) Czy wszystkie zadania z zakresu działalności pożytku publicznego wpisane w
"Program" a które zapisane są w uchwale budżetowej z określonymi środkami
finansowymi będą realizowane w formie konkursu ofert.
3) Prosił o podanie przyczyn braku Poradni dla Dzieci w Przychodni Rejonowej w
Kozłowej Górze.
4) Prosił o podanie zakresu zezwolenia działalności hurtowni spożywczej "Gigant" przy
ul. Bursztynowej 2.
5) Prosił o przedstawienie stosownych dokumentów dotyczących wypowiedzi na
ostatniej sesji Rady Miasta odnośnie zawiązania Koalicji pomiędzy Wspólnotą
Samorządową a SLD.
Radny Tomasz Cisek zwrócił się z zapytaniem:
- w jakiej strefie można umieszczać przy drogach reklamy /czy są jakieś ograniczenia/,
- kto jest właścicielem lub zarządcą reklam "kierunkowskazów",
- jakie są dochody gminy w skali roku z reklam na tzw. "kierunkowskazach".

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM z a m k n ą ł obrady
SESJI RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE dziękując wszystkim za udział w obradach
sesji.

Protokołowała
H. Szołtysik
Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Piotr Płaczek
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