Protokół nr VIII/19
z Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45
w godzinach od 10.00 do 11:10.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski otworzył VIII sesję
Rady Miasta Piekary Śląskie.
−

Następnie przywitał Radnych Miasta, Panią Prezydent Sławę Umińską-Duraj wraz z Zastępcą Panem
Pawłem Słotą, Sekretarzem Miasta Panią Renatą Łuczak oraz Skarbnikiem Miasta Panem Ireneuszem
Dzięciołem,

−

Panią Jolantę Wąsowską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,

−

komendantów służb mundurowych miasta Piekary Śląskie,

−

prezesów spółek miejskich, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych
i pracowników Urzędu Miasta,

−

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przybyłych mieszkańców.

W związku ze śmiercią Pana Alfreda Kiery, piekarskiego działacza, wieloletniego Radnego Rady Miasta
Piekary Śląskie oraz Przewodniczącego Komisji ds. przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie
kultury im. Wawrzyńca Hajdy, wszyscy zebrani powstali i uczcili pamięć o nim chwilą ciszy.
Ad. 1. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miasta stwierdził prawomocność obrad informując,
że na sesji obecnych jest 23 radnych. Lista obecnych radnych, władz miasta oraz gości stanowią odpowiednio
załączniki nr 1,2,3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem
obrad i materiałami radni otrzymali w dniu 17 kwietnia br.
Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego miasta Piekary Śląskie w roku 2018:
1) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (druk nr 123);
2) informacja Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony
przeciwpożarowej (druk nr 124);
3) sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich (druk nr 125);
4) sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich (druk nr 126);
5) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie (druk nr 127);
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4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (druk nr 141).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) (Druk

nr

128)

Projekt

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

„Oceny

stanu

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego Miasta Piekary Śląskie w roku 2017”,
2) (Druk nr 129) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Poznania z dnia 22 lutego
2019 r. na działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich
z włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich,
3) (Druk nr 130) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich z dnia 7
marca 2019 r. na działania Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
4) (Druk nr 131) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pottker-Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Podmiejskiej w Piekarach Śląskich,
5) (Druk nr 132) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Piekarach Śląskich do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piekary
Śląskie,
6) (Druk nr 133) Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,
7) (Druk nr 134) Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie od dnia 1 września 2019 r.,
8) (Druk

nr

135)

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie,
9) (Druk nr 136) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych,
10) (Druk nr 137) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka
z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000,00 zł,
11) (Druk nr 138) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie na
lata 2016-2022,
12) (Druk nr 139) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary
Śląskie na lata 2019-2042,
13) (Druk nr 140) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
14) (Druk nr 144) Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Piekary Śląskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
15) (Druk nr 145) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
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Wobec braku uwag, porządek obrad został przez Radę przyjęty.
Ad. 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego miasta Piekary Śląskie w roku 2018:
1) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (druk nr 123);
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bytomiu przesłał informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Piekary Śląskie za
rok 2018, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

−

Informacja została radnym przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

−

Materiał ten został również omówiony na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 23 kwietnia br.

•

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Plajzner poinformował, że sprawozdanie zostało przez
Komisję przyjęte do wiadomości.

Wobec braku uwag informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Piekary Śląskie za rok 2018
została przez Radę przyjęta.
Przewodniczący Rady Miasta złożył Pani Inspektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bytomiu
podziękowania za przybycie na sesję Rady Miasta i wieloletnią współpracę z miastem.
2) informacja Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie
ochrony przeciwpożarowej (druk nr 124);
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich złożył sprawozdanie z realizacji
zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w mieście Piekary Śląskie w roku 2018, które stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

−

Sprawozdanie zostało radnym przesłane dnia 4 kwietnia br., było również omawiane na posiedzeniu
Komisji Społecznej dnia 23 kwietnia br.

•

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Plajzner poinformował, że sprawozdanie zostało przez
Komisję przyjęte do wiadomości.

Wobec braku uwag sprawozdanie dotyczące realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na
terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2018 zostało przez Radę przyjęte.
3) sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich (druk nr 125);
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Miejski Policji w Piekarach
Śląskich złożył informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary
Śląskie w roku 2018, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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−

Informacja została radnym przesłana dnia 4 kwietnia br., była również omawiana na posiedzeniu Komisji
Społecznej dnia 23 kwietnia br.

•

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Plajzner poinformował, że sprawozdanie zostało przez
Komisję przyjęte do wiadomości.

Wobec braku uwag informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary
Śląskie w roku 2018 została przez Radę przyjęta.
4) sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich (druk nr 126);
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich złożył sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w
Piekarach Śląskich za rok 2018, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

−

Sprawozdanie zostało radnym przesłane dnia 11 kwietnia br., było również omawiane na posiedzeniu
Komisji Społecznej dnia 23 kwietnia br.

•

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Plajzner poinformował, że sprawozdanie zostało przez
Komisję przyjęte do wiadomości.

Wobec braku uwag sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich za rok 2018 zostało
przez Radę przyjęte do wiadomości.
5) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie (druk nr 127);
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Prezydent Miasta
przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2018
roku, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

−

Sprawozdanie zostało radnym przekazane w dniu 4 kwietnia i było również omawiane na posiedzeniu
Komisji Społecznej dnia 23 kwietnia br.

•

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Plajzner poinformował, że sprawozdanie zostało przez
Komisję przyjęte do wiadomości.

Wobec braku uwag sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie
w 2018 roku zostało przez Radę przyjęte do wiadomości.
Przewodniczący Rady Miasta dodał, że na adresy mailowe radnych wpłynęła również informacja o
działalności Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach
Śląskich za rok 2018. Sprawozdanie to zostało przekazane do wiadomości Radnych za pośrednictwem Pani
Prezydent.
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Zostało ono Radnym przesłane na adresy e-mail dnia 11 kwietnia, było również omawiane na posiedzeniu
Komisji Społecznej w dniu 23 kwietnia br.
Ad. 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (druk nr 141).
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

pismem z dnia 15 kwietnia br. Prezydent Miasta przekazała Radzie Miasta ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

−

Dokument ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wobec braku uwag ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok została przez Radę przyjęta do
wiadomości.
Ad. 5 Rozpatrzenie projektów uchwał.
1.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta

Piekary Śląskie w roku 2017” (druk nr 128),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
128.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/97/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10a do protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Poznania z dnia 22 lutego 2019 roku na
działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi
Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich (druk nr 129),
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•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 kwietnia 2019 r.
i przygotowany został projekt uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
129.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 1 głos ,,wstrzymujący się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/98/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11a do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich z dnia 7 marca 2019 r. na
działania Prezydenta Miasta Piekary Śląskie (druk nr 130),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 kwietnia 2019 r.
i przygotowany został projekt uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
130.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 19 głosów „za”
- 1 głos „przeciw”
- 3 głosy ,,wstrzymujące się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/99/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12a do protokołu.
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4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pottker-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Podmiejskiej
w Piekarach Śląskich (druk nr 131),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 kwietnia 2019 r.
i przygotowany został projekt uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
131.

W związku z problemem technicznym tabletu radnego Piotra Buchwalda przeprowadzono reasumpcję
głosowania.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/100/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13a do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Piekarach Śląskich do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piekary Śląskie
(druk nr 132),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych radni otrzymali w dniu 17 kwietnia br.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
132.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/101/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14a do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. (druk nr 133).
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
133.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/102/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15a do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie od dnia 1 września 2019 r. (druk nr 134),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:
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−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
134.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/103/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16a do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Miasta Piekary Śląskie (druk nr 135),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych radni otrzymali w dniu 23 kwietnia br.

−

Pismem z dnia 17 kwietnia br. Pani Prezydent Miasta złożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 135, przedkładając jednocześnie jednolitą treść projektu uchwały, który otrzymał nr
druku 142. Projekt ten będzie rozpatrywany na obecnej sesji Rady Miasta.

−

Autopoprawka do projektu uchwały zawarta w druku nr 142 wraz z pismem Pani Prezydent Miasta z dnia
17 kwietnia br. została opublikowana w systemie dnia 17 kwietnia br.

−

Projekt uchwały w druku nr 142 był omawiany na posiedzeniu Kom. Społecznej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 142.
W związku z problemem technicznym tabletu radnego Piotra Buchwalda przeprowadzono reasumpcję
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głosowania.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/104/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17a do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych (druk nr 136),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych radni otrzymali w dniu 23 kwietnia br.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
23 kwietnia 2019 r.

Opinie Komisji:
−

Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 136.
W związku z problemem technicznym tabletu radnego Piotra Buchwalda przeprowadzono reasumpcję
głosowania.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/105/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18a do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.
w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000,00 zł (druk nr 137),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
137.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/106/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19a do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2022
(druk nr 138),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
138.
Głosowanie projektu uchwały:
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- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/107/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20a do protokołu.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata
2019-2042 (druk nr 139),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna do druku nr 139

•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

w dniu dzisiejszym przed sesją Pani Prezydent Miasta złożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 139, przedkładając tekst jednolity projektu uchwały, który otrzymał nr druku 146

−

Projekt ten rozpatrywany będzie na obecnej sesji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr
146.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 18 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 5 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/108/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21a do protokołu.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok (druk nr 140),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:
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−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
−
•

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:
− w dniu dzisiejszym przed sesją Pani Prezydent Miasta złożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 140, przedkładając tekst jednolity projektu uchwały, który otrzymał nr druku 147,
− Projekt ten rozpatrywany będzie na obecnej sesji.

•

Radna Małgorzata Gruszczyk:
−

w związku ze złożoną w dniu dzisiejszym autopoprawką zwróciła się z prośbą o omówienie jej przez
Skarbnika Miasta.

•

Skarbnik Miasta Ireneusz Dzięcioł wyjaśnił różnicę pomiędzy projektem rozpatrywanym przez Komisję
Budżetowo-Gospodarczą, a złożonym drukiem nr 147, która wynika z następujących spraw:

−

wprowadzono dodatkowo po stronie dochodów część oświatową subwencji ogólnej na podstawie
informacji Ministerstwa Finansów. Nastąpiło zwiększenie w części powiatowej i zmniejszenie części
gminnej. Kwota przeznaczona została na finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co jest
zgodne z tym, co zostanie przesłane w tzw. Metryczkach,

−

dodatkowo zostały przeznaczone środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana centrali i wentylacji
basenu w MSP nr 5”,

−

następnie z oszczędności wypłaty trzynastek pracowników administracji w Urzędzie Miasta wyposażono
pracownię dla uczniów technikum o kierunku „technik usług kosmetycznych” w Szkole Policealnej Nr 2
w AZS.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku nr 147.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/109/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22a do protokołu.
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14. Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od płat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Piekary
Śląskie w prawo własności tych gruntów i wysokość stawek procentowych tych bonifikat (druk
nr 144),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych radni otrzymali w dniu 24 kwietnia br.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Opinia Komisji:
−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna

•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

w dniu dzisiejszym przed sesją Projektodawcy złożyli autopoprawkę do projektu uchwały zawartego
w druku nr 144, którą radni otrzymali przed sesją.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 144 wraz z autopoprawką.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/110/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 23a do protokołu.
15. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie” (druk nr 145),
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

−

Projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali.

−

Dodatkowo Radni otrzymali treść wniosku z wyczerpującym uzasadnieniem.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku nr 145.
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Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 23
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23
- 23 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 0 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr VIII/111/19 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24a do protokołu.
Ad. 6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za
okres międzysesyjny została Państwu radnym przekazana w dniu 19 kwietnia br. i stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
• W uzupełnieniu informacji Prezydent Miasta Sława Umińska – Duraj:
przedstawiła kilka wydarzeń, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta,
−

1 kwietnia br. uczestniczyła w spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie zapowiadanego
strajku nauczycieli. Przedstawione zostały sposoby, możliwości, projektowane zmiany prawne
umożliwiające i zmieniające zasady przeprowadzenia egzaminów,

−

egzaminy gimnazjalistów i absolwentów szkół podstawowych przebiegły bez zakłóceń; złożyła
podziękowania wszystkim, którzy o to zadbali,

−

3 kwietnia br. miały miejsce dni otwarte budynku przy ul. Generała Jerzego Ziętka 60; oddane zostały
62 lokale komunalne o podwyższonym standardzie,

−

24 kwietnia br,. odbyło się Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zapewne największe
zainteresowanie radnych będzie budziła uchwała o podziale środków Metropolitalnego Funduszu
Solidarności,

−

Urząd Miasta odwiedziły następujące osoby: Poseł na Sejm Grzegorz Długi, Pułkownik Tomasz Białas
Dowódca XIII Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Michał Gramatyka oraz Dariusz Iskanin Radni
Sejmiku Województwa Śląskiego i była to okazja do omówienia wstępnych założeń do obchodów 100lecia wybuchu I Powstania Śląskiego,

−

W nawiązaniu do podziału środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności, wyjaśniła, że łączna wartość
środków do podziału pomiędzy 5 Podokręgów to kwota ponad 51 mln złotych. Z trzech wariantów przyjęto
trzeci - wybrany przez Metropolię, w wyniku którego miasto Piekary Śląskie wzbogaci się o 1.611.586,00
zł, zgodnie z ustaleniami środki te mają być przeznaczone na walkę z niską emisją. Do tego celu wybrano
termomodernizację budynków: Miejskiego Przedszkola nr 13 oraz Miejskiego Przedszkola nr 5.
Zainteresowani radni mogą zapoznać się z pełną listą przedstawiającą sposób podzielenia i cel
przeznaczenia tych środków przez inne gminy,

−

zakończył się termin zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego. Po tendencji spadkowej w
ubiegłym roku wpłynęło 51 projektów, wśród nich są duże projekty twarde dot. infrastruktury sportowej,
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kulturalnej, ale jest też parę projektów miękkich, a nawet ekologicznych takich jak domki dla jeży i kotów,
czy piekarska pasieka,
−

zarówno Zespół Szkół Nr 1 jak i Akademicki Zespół Szkół dokonał klasyfikacji maturzystów, w związku
z tym oficjalne zakończenie roku w obydwu placówkach odbędzie się w piątek. Ponownie złożyła
podziękowania dla wszystkich, którzy przedłożyli dobro uczniów ponad wszystko,

−

Czasopismo „Wspólnota” - pismo branżowe zajmujące się sprawą samorządów - opublikowało ranking
feminizacji samorządów. W tym rankingu miast na prawach powiatu Miasto Piekary Śląskie zajęło 5
miejsce ze wskaźnikiem 6,9. W rankingu brano pod uwagę jakiej płci jest włodarz miasta, ale również
skarbników, sekretarzy i przewodniczących miast, jak i liczbę pań w radzie miasta.

−

dodała, że oczekiwana wspólna inwestycja Piekar Śląskich i Radzionkowa dot. łącznika drogi została
otwarta, wyjaśniła że opóźnienia otwarcia związane było z podpięciem prądu przez firmę Tauron.

Wobec braku dalszych uwag informacja z działalności Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym została
przez Radę przyjęta.
Ad.7. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
W okresie międzysesyjnym Przewodniczący Rady Miasta:
−

w dniu 29 marca br. reprezentował miasto podczas meczu Klubu Sportowego Górnik Zabrze, którego
partnerem społecznym były Piekary Śląskie,

−

w dniu 13 kwietnia br. uczestniczył wraz z innymi radnymi w Dniach Skupienia,

−

odbył spotkania z mieszkańcami m. in. w temacie termomodernizacji budynków,

Przewodniczący Rady Miasta w imieniu swoim i radnych złożył podziękowania za wszystkie przekazane
życzenia świąteczne.

Wobec braku dalszych uwag informacja z działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym została przez
Radę przyjęta.
Ad. 8. Przyjęcie Protokołu z VII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2018 r.
Protokół został opublikowany w systemie wraz z zawiadomieniem o sesji w dniu 17 kwietnia br.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu, zatem Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został przez
Radę przyjęty.
Ad. 9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytani, wnioski i wolne głosy radnych.
•

Przewodniczący Rady Miasta:

−

przypomniał, że termin złożenia oświadczeń majątkowych radnych upływa 30 kwietnia br.,

−

zwrócił się z prośbą do radnych, którzy jeszcze nie złożyli oświadczeń o ich złożenie.

•

Radny Mateusz Targoś odczytał i złożył 2 interpelacje, które stanowią załączniki od nr 26 do nr 27
do protokołu.
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•

Radna Agnieszka Skotarek złożyła 3 interpelacje do Biura Rady Miasta, które stanowią załączniki
od nr 28 do nr 30 do protokołu.

•

Radny Tadeusz Wieczorek złożył 4 wnioski do Biura Rady Miasta, które stanowią załącznik nr 31
do protokołu.

•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

złożyła wszystkim radnym podziękowania za poparcie projektu uchwały o bonifikatach, który zgłosiła wraz
z grupą radnych i zagłosowanie za przyjęciem uchwały w tej sprawie,

−

ma nadzieję, że będzie on pozytywnie odebrany przez mieszkańców,

−

zgłosiła ustny wniosek o uporządkowanie miejskiego terenu - deptaku pomiędzy ul. Studzienną, a
ul. Damrota. W ostatnich dniach wiele osób zgłaszało problem zaśmieconego ww. terenu.

•

Radny Łukasz Ściebiorowski poinformował, że:

−

na ostatniej sesji informował o wystosowanym do Pana Posła na Sejm Jerzego Polaczka piśmie w
sprawie odpadów. Wpłynęła już odpowiedź w tej sprawie. Z treścią pisma można się z nią zapoznać na
naszym profilu facebook lub może je udostępnić osobiście.

−

w dniu 8 kwietnia br., odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Zespole Szkół nr 1, gdzie
młodzieżowi radni zapoznali się z funkcjonowaniem tej szkoły oraz z tematem nauczania w Anglii,
następna ich sesja odbędzie się w dniu 13 maja w Urzędzie Miasta,

−

jak co roku o tej porze odbędzie się X edycja „Wywieś Flagę w Oknie”, współorganizowana przez
Obywatelski Klub Radnych. Zaprosił wszystkich chętnych radnych oraz mieszkańców na obiekt MOSiR-u
przy ul. Olimpijskiej o godz. 11.00 do ułożenia żywej flagi, która jako symbol wszystkich jednoczy.

−

wcześniej o godz. 9.30 zostanie ułożona żywa flaga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Dąbrówce
Wielkiej,

−

w sobotę będzie można spotkać ich na mieście, kiedy będą jak co roku rozdawać chorągiewki białoczerwone,

−

radna Klaudia Franiel oraz radny Daniel Pliszka rozdali obecnym chętnym radnym chorągiewki białoczerwone,

−

zachęcał do radosnego świętowania dni majowych,

−

ponadto poinformował, że wczoraj odbył się VI test wiedzy obywatelskiej „Piekarski Gimnazjalista
Omnibus”, zwyciężył uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Akademickim Zespole Szkół.

−

szóstka najlepszych laureatów spotka się na II etapie „Super Omnibusie” z gimnazjalistami gmin
ościennych.

−

złożył gratulacje laureatom piekarskiego Omnibusa oraz podziękowania wszystkim, którzy byli obecni i
pomagali w akcji.

•

Radny Czesław Wymysło:

−

zwrócił się w imieniu piekarskich gołębiarzy z prośbą o przekazanie lub wynajęcie starego budynku w
rejonie basenu na Osiedlu Wieczorka, który mógłby być zaadoptowany i wyremontowany przez członków
stowarzyszenia piekarskich gołębiarzy,
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−

zapytał jakie mają podjąć działania w tym zakresie.

•

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj:

−

wyjaśniła, że krokiem formalnym jest pisemne zwrócenie się w tej sprawie,

−

jednocześnie jeżeli członkowie wyrażają wolę podjęcia rozmów zaprasza do spotkania.

•
−

Radny Daniel Pliszka:
zaprosił radnych na I Edycję Biegowego Grand Prix, organizowaną przez piekarski MOSiR
i Młodzieżowych Radnych, która odbędzie się w niedzielę o godz. 10.00 na terenie MOSiR-u.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta podziękował
wszystkim za udział i zamknął obrady VIII Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.

Przewodniczący
Rady Miasta Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski

Protokołowała:
Sabina Mikołajek
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