Protokół Nr 6/15
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 12.05, a zakończyła o godz. 13.25.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Listą obecności gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 marca 2015 r.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia Komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad.1
Uwagi do Protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 marca 2015 r.
Brak uwag.
Ad.2
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.
- projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych zawarty w druku nr 116 (załącznik nr 3)
Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji odniósł się do projektu uchwały. Wspomniał o uchwałach, które
podejmowane były w ubiegłych kadencjach.
Radny Jerzy Krauza zapytał o wysokość przekazywanych w ubiegłych latach środków na Policję.
Skarbnik Miasta przekazał, że ubiegłym roku kwota przekazana na Policję była porównywalna do
kwoty zawartej w projekcie uchwały i wyniosła w 2014 roku 9.750 złotych, w 2013: 10 tysięcy złotych.
Radny Czesław Wymysło zapytał, ilu policjantów skorzysta z przekazanych środków.
Radny Piotr Papaja zapytał, co oznaczają słowa ponadnormatywne czynności.
Skarbnik Miasta przekazał, iż są to nadgodziny pracowników.
Radny Grzegorz Gowarzewski zauważył, że nadgodziny policjantów spowodowane są m.in.
pielgrzymkami na zjazd mężczyzn, zjazd kobiet, wyborami.
Prezydent Miasta podkreśliła, że patrole ponadnormatywne dotyczą wielu imprez, które miasto
organizuje.
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych zawarty w druku nr 116 został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”)
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- projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na
współfinansowanie zakupu samochodu zawarty w druku nr 117 (załącznik nr 4)
Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały.
Prezydent Miasta uzupełniła informację nt. projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na
współfinansowanie zakupu samochodu zawarty w druku nr 117 został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”)
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata
2015-2025 zawarty w druku nr 119 (załącznik nr 5)
Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Radny Krzysztof Seweryn dopytał, czy miasto nadal ma umowę na oświetlenie organizowaną poprzez
przetarg z GZM. Poprosił o wyjaśnienie na co przeznaczone zostaną środki zawarte w projekcie
uchwały.
Skarbnik Miasta przekazał, że środki te zostaną przekazane na utrzymanie punktów świetlnych.
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego zwiększona została kwota na budowę parkingów w rejonie
ulic Okrzei i Janty.
Skarbnik Miasta wyjaśnił, że w trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność wykonania
dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych wcześniej w projekcie.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji wyrażając swoje pozytywne zdanie nt.
organizowanego w naszym mieście „Piknika z Latawcem”.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata
2015-2025 zawarty w druku nr 119 został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie (12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”)
- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2015 rok zawarty w druku nr 120 (załącznik nr
6)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2015 rok zawarty w druku nr 120 został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”)
Ad. 3
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji odczytał pisma, które wpłynęły na posiedzenia Komisji Budżetowo –
Gospodarczej:
1/ pismo z dnia 31 marca 2015 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie dot. przekazania sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r., informacji o stanie mienia Miasta Piekary
Śląskie za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a które radni otrzymali na adresy mail
w dniu 2 kwietnia br. (załącznik nr 7)
2/ pismo z dnia 1 kwietnia 2015 r. Górnośląskiego Związku Metropolitarnego dot. przystąpienia
w skład Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, a które radni otrzymali na adresy mail w dniu
2 kwietnia 2015 r. (załącznik nr 8)
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Głos zabrała Prezydent Miasta poinformowała, że odbyła wiele rozmów telefonicznych z
Przewodniczącą GZM jednak ze względu na brak czasu Pani Przewodniczącej nie doszło do
spotkania. Prezydent Miasta zapytała, czy Radni chcą podjąć prace nad projektem uchwały w sprawie
przystąpienia do GZM, a następnie czy pani Przewodnicząca GZM powinna przybyć na sesję Rady
Miasta Piekary Śląskie i zachęcać do przystąpienia do projektu GZM, czy też wolą radnych jest
zaproszenie Pani Przewodniczącej na sesję przy podjęciu już stosownej uchwały.
Przewodniczący Komisji wspomniał o decyzji w sprawie GZM, która została podjęta w ubiegłej
kadencji Rady Miasta Piekary Śląskie.
W tym miejscu radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę na kwestię proceduralną przy decyzjach
związanych z GZM.
Przewodniczący Rady Miasta uważa, że warto sprawę przystąpienia do GZM przedyskutować, nie
podejmować decyzji pochopnie.
Radny Grzegorz Zorychta również optuje, by Pani Mańka - Szulik – Przewodnicząca GZM
przedstawiła Radnym szerszą informację nt. przystąpienia naszego miasta do Związku przed
podjęciem stosownej uchwały w ww. temacie. Radny zapytał o środki finansowe na oddziały
sześciolatków, które mają powstać w szkołach podstawowych w miesiącu wrześniu br.
Przewodniczący Komisji także uważa, że Przewodnicząca GZM powinna przedstawić informację nt.
przystąpienia naszego miasta do związku wcześniej niż na obradach sesji, na których uchwała w tej
sprawie byłaby przyjmowana.
Przewodniczący Rady Miasta raz jeszcze zwrócił uwagę na chęć umówienia spotkania ze strony
naszego miasta z Przewodniczącą GZM, a które pomimo wielu próśb nie doszło do skutku.
Prezydent Miasta odniosła się do rozmów przeprowadzonych z Przewodniczącą GZM. Podkreśliła
również, iż każda z decyzji Rady Miasta dot. GZM zostanie przez Prezydent Miasta przyjęta z pokorą.
Radny Stanisław Korfanty w swojej wypowiedzi zapytał Prezydent Miasta skąd sceptycyzm Prezydent
Miasta do opinii Rady Miasta nt. przystąpienia do GZM.
Prezydent Miasta wyjaśniła dlaczego sądzi, że Radni nie są zainteresowani przystąpieniem do GZM.
Przewodniczący Rady Miasta jeszcze raz przekazał, że sprawa GZM zostanie dokładnie
przedyskutowana przez Radę Miasta i dopiero po przeanalizowaniu sprawy Rada podejmie
ostateczną decyzję.
Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że nasze miasto należy traktować poważnie. Ma nadzieje, że
sprawa GZM zostanie rozwiązana pozytywnie.
Radny Piotr Papaja odniósł się do prowadzonej dyskusji. Zauważył, że Radni chętnie zasięgną
informacji nt. GZM pozwoli to Radnym podjąć słuszną decyzję.
Przewodniczący Komisji podsumował dyskusje.
Zastępca Prezydent Miasta udzielił informacji nt. sześciolatków. Podkreślił, że na otwarcie nowych
oddziałów brakuje środków dlatego konieczne będą przesunięcia w budżecie.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie
komisji.
Protokół sporządziła:
Anna Wieczorek
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Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie
Radny Dariusz Iskanin
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