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Protokół Nr 46/18
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 19 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik
nr 1, lista gości załącznik nr 2.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji Dariusz Iskanin powitał zebranych gości i członków Komisji, a następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Brak uwag. Porządek obrad przyjęto.
Ad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 45/18 z dnia 22 stycznia 2018 r.
Nie zgłoszono uwag do protokołu. Protokół Nr 45/18 przyjęto.
Ad. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy, z którym radni zapoznali się wcześniej.
Plan pracy uwzględnia zgłoszone propozycje.
Do zebranych dołączyła Pani Prezydent Umińska-Duraj.
Kolejno Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy.
Radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę na punkt 2, w którym nie ujęto wszystkich spółek z udziałem
miasta.
Przewodniczący Komisji wskazał punkt 11, w którym mowa o analizie sprawozdań z działalności
spółek z udziałem miasta opracowanych zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym uchwałą
Komisji. Natomiast punkt 2 planu pracy obejmuje spółki, w których miasto jest większościowym
udziałowcem.
Radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę na dublowanie tematów.
Przewodniczący Komisji wspomniał o możliwości wizytacji spółek miejskich. W przypadku spółek, w
których gmina posiada niewielkie udziały wystarczające jest sprawozdanie.
Radny Piotr Papaja stwierdził, iż propozycja Radnego Korfantego jest zgodna z dotychczasowym
trybem pracy Komisji. Nie widzi więc powodu, by zmieniać przyjętą praktykę.
Radny Grzegorz Gowarzewski zaproponował doprecyzowanie punktu 18 poprzez zapis „Informacja
o stanie rozliczenia zrealizowanych inwestycji miejskich (…)”.
Przewodniczący Komisji uwzględnił propozycję Radnego Gowarzewskiego. Wobec braku innych uwag
przedstawił projekt uchwały Komisji w sprawie ustalenia planu pracy stałej Komisji BudżetowoGospodarczej Rady Miasta Piekary Śląskie na 2018 rok, a następnie poddał go pod głosowanie.
Uchwałę Nr 18/18 podjęto jednogłośnie (załącznik nr 3).
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 750, 751, 752,
753, 755.
Przewodniczący Komisji przystąpił do rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał w kolejności:
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej znajdującej
się na Placu Noblistów Śląskich w Piekarach Śląskich (druk nr 750, załącznik nr 4);
Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Topolnicka – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i dodała, że przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały.
Brak uwag.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się.
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata
2018-2035 (druk nr 751, załącznik nr 5);
Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta.
Brak uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok (druk nr 752, załącznik nr 6);
Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta. Ponadto poinformował
o przygotowywanej autopoprawce do projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu zadań:
„Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW 911 w Piekarach Śląskich” (pomoc finansowa
w wysokości 850 tys. zł) oraz projekt „Budowa drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich
z ul. Szybową w Radzionkowie” (realizacja we współpracy z gminą Radzionków, wsparcie finansowe 3
mln 467 tys. 373 zł).
Przewodniczący Komisji dopytał o wymagany poziom finansowania ze strony gminy.
Pan Skarbnik poinformował, iż w przypadku pierwszego zadania w budżecie miasta na rok 2018
zabezpieczono kwotę 1 mln zł. Wsparcie finansowe w kwocie 850 tys. zł (dofinansowanie w wysokości
85% środków zewnętrznych), umożliwiło wkład własny na drugie przedsięwzięcie. W tym przypadku
koszt wynosi ok. 4,8 mln zł zaś dofinansowanie 3,4 mln zł, przy czym pozostała kwota 1,2 mln zł to
środki finansowe Radzionkowa i Piekar Śląskich. Podpisane zostało porozumienie
o współfinansowaniu w wysokości 50% przez każdą gminę. Wkład własny jest zabezpieczony.
Dofinansowanie wynosi ok. 75%, wkład własny to 12,7%.
Radny Tomasz Flodrowski zwrócił uwagę, iż z przebiegu drogi wynika, że stanowi ona przedłużenie
drogi prowadzącej do firmy zlokalizowanej w tym rejonie (przedłużenie w kierunku południowym od ul.
Pod Lipami). Poprowadzona jest przez - w większości - tereny zielone. W związku z tym Radny
dopytał o ideę tego przedsięwzięcia. W planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium teren
ten jest terenem zielonym. Po zachodniej stronie torów znajduje się łącznik z obwodnicą bytomską
(przedłużenie ul. Podmiejskiej). Radny rozumie, iż chodziłoby tu o wyeliminowanie ruchu samochodów
ciężarowych firmy znajdującej się w danym rejonie z ciągu ul. Pod Lipami. Jeśli tak, to pojawia się
pytanie o sposób wyegzekwowania takiego założenia.
Przewodniczący Komisji przywołał przykład ul. Pod Lipami i ówczesne wątpliwości w kwestii remontu
tej drogi. Zrealizowanie omawianego przedsięwzięcia pozwoli na utrzymanie piekarskiej drogi
w dobrym stanie.
Kolejno głos zabrała Pani Prezydent Umińska-Duraj, która poinformowała, iż biorąc pod uwagę
priorytety Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (określone w regulaminie), a więc nacisk na
finansowanie zadań ułatwiających transport, polepszenie infrastruktury, wykorzystano okazję do
pozyskania środków na ten projekt. Piekary Śląskie są jedynym miastem realizującym zadanie
wspólnie z Radzionkowem (projekty premiowane). Projekt ten ma również na celu odciążenie ul. Pod
Lipami. Należy pamiętać o uzbrojonych terenach KSSE. Z punktu widzenia miasta każda alternatywa
odciążenia średniej przepustowości tej drogi jest mile widziana. Gmina Radzionków zdecydowała się
na finansowanie tego zadania w 50% pomimo tego, iż ok. 90% inwestycji realizowana będzie na
terenie Piekar Śląskich, zaś ostateczna kwota do podziału na podregiony nie była określona.
Ostatecznie pula środków z Funduszu Solidarności wynosiła 20 mln zł i udało się pozyskać środki na
realizację I i II etapu.
Radny Tomasz Flodrowski powiedział, iż nawet w kontekście terenów KSSE nie widzi korzyści dla
miasta. Obecny układ komunikacyjny komunikuje tereny Strefy od ul. Podmiejskiej. Zdaniem Radnego
nie rozwiązuje to kwestii Strefy i jedyną korzyścią jest dogodny dojazd do firmy zlokalizowanej w tym
rejonie. Radny nie widzi niczego złego w wychodzeniu naprzeciw sąsiadom, ale należałoby rozważyć
to w kontekście własnych potrzeb inwestycyjnych. Rzeczywistym rozwiązaniem problemu tego
miejsca byłoby stworzenie przejazdu pod torami kolejowymi przez tzw. mostek. Teren należy do
Radzionkowa, który byłby w tym przypadku wiodącą gminą, zaś Piekary Śląskie mogłyby
współrealizować zadanie.
Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż przebudowa przejazdu przez tzw. mostek nie jest dobrym
rozwiązaniem w kontekście ruchu samochodów ciężarowych.
Pani Prezydent Umińska-Duraj dodała, iż projekt ten obejmuje nie tylko budowę drogi, lecz również
ciąg pieszo-rowerowy, a więc kolejna funkcja komunikująca oba miasta. Fundusz Solidarności służy
zrealizowaniu najpilniejszych potrzeb miast, zaś w czasie późniejszym brane będą pod uwagę duże
projekty dotyczące całej Metropolii. W kwestii DK 94 Pani Prezydent dodała, iż o interesy miasta
zabiega wspólnie z innymi członkami Metropolii. W grę wchodzi budowa tzw. północnej DTŚ.
Wiedząc, iż w przyszłości ze środków Metropolii będą premiowane bardzo duże projekty na ostatnim
posiedzeniu przedstawiona została wizualizacja takiej inwestycji. Pani Prezydent podpisała list

intencyjny z władzami Siemianowic Śląskich oraz Czeladzi, który skierowany został na ręce
Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie trwają szacunki w kwestii kosztów
inwestycji. Radni mogą zapoznać się z tą wizualizacją. Przeznaczenie środków finansowych na
rozwiązanie problemu DK 94 będzie jedynie zmianą kosmetyczną.
Radny Tomasz Flodrowski wyraził zadowolenie, że władze miasta podjęły tak szybko temat drogi DK
94. Radny chciałby zapoznać się z tą prezentacją. Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW
911 nie rozwiąże wszystkich problemów. Radny uważa, iż ruch prawdopodobnie nasili się (ul. Pod
Lipami i ul. Podmiejska), ale zakłada, że to rozwiązanie zostało przeanalizowane.
Brak innych uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Piekary
Śląskie w podwyższonym kapitale zakładowym Piekarskiego Centrum Medycznego Spółki z o.o.
w Piekarach Śląskich i pokrycie tych udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 2.500.000,00 zł (druk nr
753, załącznik nr 7);
Projekt uchwały omówił Pan Zbigniew Żołnierczyk – Prezes Zarządu Piekarskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Dodał, iż nowoczesny sprzęt skraca pobyt chorego
w szpitalu i zwiększa się tzw. obłożenie łóżka szpitalnego (kontrakt). W trakcie przenosin Szpital nie
przerywał swej pracy. Zapewniono obsługę kilku szpitali w razie ostrych przypadków. Nowa
technologia jest kosztowna. System ogrzewania w nowym budynku pozwoli na wyeliminowanie strat
energii, podobnie modyfikowany system aptekarski.
Przewodniczący Komisji nadmienił o pozytywnym odbiorze mieszkańców. Oddział położniczy cieszy
się zainteresowaniem pacjentek. Podziękował Panu Prezesowi za otwartość i udzielanie informacji
radnym. Dopytał o wysokość kwoty po podniesieniu kapitału zakładowego.
Pan Prezes poinformował, iż na dzień dzisiejszy wartość udziałów Spółki wynosi nieco ponad 29 mln
zł, zaś w Sądzie „oczekuje” ok. 3 mln 750 tys. zł i w momencie zarejestrowania całego kapitału
zakładowego – wynosić on będzie 32 mln 234 tys. zł. Zgodnie z umową Spółki kapitał zakładowy
może zostać podniesiony do kwoty 50 mln zł.
Radny Czesław Wymysło zapytał czy prawdą jest informacja o pierwszych dewastacjach sprzętu.
Pan Prezes stwierdził, iż trudno mówić o dewastacji w przypadku zniszczenia kilku desek WC. Taki
rodzaj zniszczeń zdarza się wszędzie.
Radny Jerzy Krauza zapytał o udział kosztów płacy w obecnym kontrakcie.
Pan Prezes poinformował, iż na dzień dzisiejszy to ok. 102 %. Nie zostały wliczone jeszcze
nadwykonania, które „wejdą” do zmniejszenia strat (ok. 1 mln 880 tys. zł) i przyznane zostały na
poziomie 65%. Środki powinny wpłynąć pod koniec marca.
Radny Stanisław Korfanty zwrócił się z pytaniem jaki jest udział nadwykonań w kosztach
funkcjonowania placówki w roku ubiegłym i czy znany jest za miesiąc styczeń. Ponadto poprosił
o doprecyzowanie informacji o kwocie „czekającej” w Sądzie.
Pan Prezes wyjaśnił, iż kwota 3 mln 750 tys. zł czeka w Sądzie na tzw. zarejestrowanie i wraz z kwotą
2,5 mln zł kapitał zakładowy wynosić będzie 32 mln 234 tys. zł. Udział nadwykonań w kosztach to ok.
7%.
Radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił uwagę, iż formalnie nie można ogłosić, że Szpital jest
ukończony, ponieważ wówczas w ciągu sześciu miesięcy zadanie należy rozliczyć pod kątem
finansowym i nie będzie można podjąć żadnych czynności. Radny uważa, że Szpital jest w dalszym
ciągu w rozbudowie.
Pan Prezes wyjaśnił, iż nieustannie prowadzi remonty. Miał na myśli oddanie samego sprzętu
i uruchomienie nowego budynku. Prowadzi równolegle trzy budowy. Przebudowa będzie trwać co
najmniej do końca roku.
Radny Czesław Wymysło zapytał czy wzrosła liczba osób zatrudnionych.
Pan Prezes powiedział, iż liczba musiała wzrosnąć, inaczej część oddziałów należałoby zamknąć.
Przy obecnym stanie zatrudnienia nie byłoby możliwości zapewnienia obsługi w nowym i starym
budynku.
Brak innych uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/545/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary
Śląskie w roku 2019 (druk nr 755, załącznik nr 8);
Projekt uchwały omówił Radny Maciej Czempiel jako reprezentant grupy radnych, zwracając uwagę
na nowe przepisy prawne. Załącznik projektu uchwały określa minimalną liczbę mieszkańców
popierających projekt w danym okręgu. Doprecyzowana została rola Zespołu ds. budżetu
obywatelskiego oraz ścieżka odwołania. Radny zwrócił uwagę, iż jest to już V edycja budżetu
obywatelskiego. Miasto podzielone jest na dziewięć okręgów. Nowe przepisy prawne mówią o
jednostkach pomocniczych, których miasto nie posiada, dlatego też projekt uchwały nie wprowadza
takiej zmiany. Wojewoda Śląski być może rozstrzygnie tę kwestię.
Przewodniczący Komisji wyraził nadzieję, iż Wojewoda Śląski nie będzie miał zastrzeżeń do
omawianego projektu uchwały, ponieważ nie miał wątpliwości do poprzedniej uchwały. Wyraził
uznanie dla merytorycznej pracy radnych.
Radny Tomasz Flodrowski wyraził zadowolenie, iż projekt zawiera zmiany poszczególnych zapisów,
nie zaś nową uchwałę. Dobrze stało się, że ustawodawca wprowadził wymóg ustalenia zasad
odwołania od oceny wstępnej. Radny apelował o taki zapis już wcześniej. Wątpliwości budzi zapis
wskazujący Prezydenta Miasta jako organ rozpatrujący odwołanie. Minimalna liczba osób
popierających projekt faktycznie wynika z nowej ustawy, choć przypadek okręgu Brzozowic może
komplikować sprawę. Radny zwrócił także uwagę na ustawowy zapis o kryterium dzielenia puli
środków, a mianowicie jednostki pomocnicze, zaś projekt uchwały mówi o okręgach i w tym Radny
upatruje zagrożenie.
Radny Piotr Papaja przyznał, iż będzie głosował za poprawkami. Interpretacja Radnego
Flodrowskiego jest niepokojąca. Podobnie z kwestią braku określenia wieku do pełnienia świadomej
roli mieszkańca. Radny otrzymał informacje nt. realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego,
z których wynika, iż liczba niepełnoletnich głosujących jest duża (dzieci w wieku np. 2 lat).
Radny Maciej Czempiel przypomniał iż w 2014 roku Wojewoda Śląski zakwestionował zapis o tym, że
osoby od 18 roku życia mogą brać udział w konsultacjach. Wprowadzony przez radnych zapis o wieku
zostanie skreślony (zgodnie z nową ustawą). Ponadto w ciągu czterech lat wyniki zwycięskich
projektów nie wskazują na to, że wybierane są projekty przedszkolne. W przypadku minimalnej liczby
osób popierających dany projekt w okręgu Radny również nie widzi problemu. Mieszkaniec danego
okręgu głosuje na projekt zgłoszony w tym okręgu i nie będzie zastanawiać się nad wymaganą liczbą
popierających np. w Brzozowicach. Zdaniem Radnego próg minimalny powinien być wskazany w
uchwale po to, by wyeliminować zbędną procedurę urzędniczą. Wprowadzenie sztywnych zapisów
ustawy źle wpłynie na inicjatywę obywatelską.
Radny Tomasz Flodrowski stwierdził, iż przy liczeniu osób popierających może pojawić się wątpliwość
przy projektach ponadokręgowych. Wojewoda Śląski nie będzie oceniał listopadowej uchwały. Tryb
odwoławczy, o którym mowa w projekcie uchwały może podlegać ocenie. Problem z jednostkami
pomocniczymi może mieć wiele miast.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu mieszkańcowi, który zapytał czy uchwała jest dostosowana do
wszystkich zapisów ustawy.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż uchwałę przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy
prawne. W styczniu weszła w życie nowa ustawa i projekt uchwały jest dostosowany do nowych
zapisów.
Radny Maciej Czempiel powiedział, iż nie jest ona ściśle zgodna z ustawą i oceni to Wojewoda Śląski.
Brak innych uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się.
Ad. 6. Sprawy bieżące.
Brak głosów.
Na tym posiedzenie zakończono.
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