Protokół nr IX/19
z Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 30 maja 2019 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45
w godzinach od 10.00 do 13:50.

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 IX sesję
Rady Miasta Piekary Śląskie.
−

Następnie przywitał Radnych Miasta oraz wszystkich zebranych, a w szczególności:

−

parlamentarzystów ziemi śląskiej,

−

Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusza Iskanina,

−

Panią Prezydent Sławę Umińską-Duraj wraz z Zastępcami Panem Krzysztofem Turzańskim oraz Pawłem
Słotą, Sekretarzem Miasta Panią Renatą Łuczak,

−

Panią Gabrielę Kossakowską - Laureatkę tytułu Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie,

−

Panią Beatę Białowąs Radną Miasta Katowice, Dyrektor Naczelną Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,

−

Pana Grzegorza Miketa Wicedyrektora Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach,

−

Panią Patrycję Jarzmik Dyrektor Biura Poselskiego Michała Wójcika,

−

wieloletniego samorządowca Pana Grzegorza Gowarzewskiego,

−

Członków Kapituły tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”,

−

komendantów służb mundurowych miasta Piekary Śląskie,

−

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

−

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przybyłych mieszkańców,

−

uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piekarach Śląskich i Muzycznego Przedszkola
w Koszęcinie wraz z Panią Dyrektor Beatą Kalus i opiekunem Panią Sonią Flajnert, którzy uświetnią IX
sesję występem artystycznym.

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 22 maja br.
Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.

Uroczyste wręczenie Pani Gabrieli Kossakowskiej tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Piekary
Śląskie".

4.

Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

5.

Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2018.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) (druk 148) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie,
2) (druk 149) Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze,
3) (druk 150) Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego,
4) (druk 151) Projekt uchwały w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Piekarach Śląskich i włączenie go do Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich,
5) (druk 152) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości - Brzeziny Spółka z o.o.
w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 5.000.000,00 zł,
6) (druk 154) Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego
położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Jaworowej 5A/5,
7) (druk 155) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
i zapasowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich poprzez
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
8) (druk 160) 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 600.000,00 zł,
9) (druk 157) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na
lata 2019-2049,
10) (druk 158) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,
11) (druk 153) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości - Brzeziny Spółka z o.o.
w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 24.000.000,00 zł,
12) (druk 161) Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
13) (druk 162) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na zamianie
kolejności pkt 5 z pkt 6.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. wniosek o zmianę porządku obrad.
Głosowanie wniosku:
- 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.

Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.
Wniosek został przez Radę przyjęty.
Wobec braku uwag, porządek obrad został przez Radę przyjęty.
Ad. 3. Uroczyste wręczenie Pani Gabrieli Kossakowskiej tytułu "Honorowego Obywatela Miasta
Piekary Śląskie".
•
−

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

dzisiejsza sesja stała się okazją do wręczenia miejskiego wyróżnienia honorowego – tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Piekary Śląskie”.

−

25 kwietnia br. Rada Miasta Piekary Śląskie uchwałą nr VIII/111/19 nadała tytuł „Honorowy Obywatel
Miasta Piekary Śląskie” Pani Gabrieli Kossakowskiej, wyrażając w ten sposób uznanie dla wieloletniej
działalności na rzecz mieszkańców Piekar Śląskich.

−

Nominację do nadania miejskiego wyróżnienia honorowego przedstawiła Kapituła tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Piekary Śląskie”.

•

Przewodnicząca Kapituły Pani Natalia Ciupińska-Szoska:

−

odczytała Uchwałę Nr 3/19 z dnia 10 kwietnia w sprawie przedstawienia nominacji do nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie” wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Nr 3/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
•

Kolejno głos zabrała Pani Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj:

−

poinformowała, że Laureatka jest bardzo dobrym człowiekiem,

−

podkreśliła aktywność społeczną Laureatki,

−

każdorazowo nagrodą jest uśmiech dziecka, któremu pomogła,

−

dodała, że jest dumna z faktu, iż Laureatka jest piekarzanką.
•

−

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski:

jego przedmówcy uzasadnili słuszną decyzję nadania tytułu,
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−

przypomniał sposób prowadzenia licytacji podczas organizowanych przez nią balów charytatywnych,

−

podkreślił pozytywne usposobienie Laureatki,

−

wyraził zadowolenie, że właśnie obecna Rada Miasta podjęła uchwałę nadającą to miejskie wyróżnienie
honorowe pani Gabrieli Kossakowskiej.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta i Przewodnicząca Kapituły Natalia Ciupińska-Szoska oraz Pani
Prezydent Sława Umińska-Duraj, Zastępcy Krzysztof Turzański i Paweł Słota, a także Sekretarz Miasta
Renata Łuczak wręczyli Pani Gabrieli Kossakowskiej pamiątkowy grawer i kwiaty.
•
−

Kolejno głos zabrała Pani Gabriela Kossakowska:

słowa podziękowania skierowała w stronę Rady Miasta Piekary Śląskie, Kapituły tytułu oraz
wnioskodawcy,

−

wspomniała kadencję Rady Miasta, podczas której zapadały decyzje w kwestii Szpitala Miejskiego,

−

złożyła również podziękowania Panu Krzysztofowi Turzańskiemu za współpracę w Radzie Miasta,

−

słowa uznania skierowała do Pana Piotra Buchwalda pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miasta
poprzedniej kadencji za sprawne prowadzenie obrad,

−

podziękowała za wyrozumiałość swojej rodzinie,

−

wyraziła wdzięczność za wsparcie i troskę ze strony osób pomagających jej w obecnej sytuacji,

−

stwierdziła, że miastem kierują dobre władze,

−

poinformowała, że w tym roku odbędą się kolejne kolonie dla dzieci,

−

podziękowała za współpracę w Radzie Miasta, zwłaszcza wieloletniemu samorządowcowi Panu
Grzegorzowi Gowarzewskiemu, radnemu Stanisławowi Korfantemu, Wiceprzewodniczącemu Rady
Miasta Panu Zenonowi Przywarze.

Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do mównicy tych z Państwa, którzy chcieliby zabrać głos na forum.
W kolejności głos zabrali:
•

Pani Beata Białowąs Dyrektor Naczelna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach, która:
−

odczytała list gratulacyjny Pana Ministra Michała Wójcika skierowany do Laureatki oraz pozdrowienia
dla mieszkańców,

−
•

•

złożyła gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę.

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusz Iskanin:
−

odczytał list gratulacyjny,

−

wspomniał o działalności charytatywnej i samorządowej Laureatki,

−

podkreślił bardzo dobrą współpracę i wyraził słowa szacunku.

Radny Łukasz Ściebiorowski:
−

nawiązał do poprzednich kadencji Rady Miasta i funkcji przewodniczącej komisji,

−

w imieniu własnym i Obywatelskiego Klubu Radnych podziękował za wzajemny szacunek i uznanie
poglądów innych w pracy samorządowej,

4

−
•

poprosił, aby pani Gabriela Kossakowska była dobrym ambasadorem miasta.

Radny Jerzy Krauza Przewodniczący Klubu Radnych Nasze Piekary:
−

odczytał list gratulacyjny,

−

dodał, że do listu gratulacyjnego dołączyli się wszyscy radni, którzy w ciągu 16 lat byli członkami
Klubu,

−
•

•

złożył podziękowania za współpracę.

Radny Stanisław Korfanty w imieniu Stowarzyszenia „Nasze Piekary” podziękował:
−

za lata współpracy i zaangażowanie społeczne,

−

wyraził słowa uznania dla dokonań i dumę z tytułu przyznanego przez Radę Miasta Piekary Śląskie,

−

złożył gratulacje i życzenia.

Radny Piotr Buchwald:
−

złożył gratulacje,

−

podkreślił, że zawsze mógł liczyć na dobre słowo i wsparcie,

−

podziękował za to, że jest osobą widzącą zawsze drugiego człowieka i niesamowicie skromną.

Następnie rozpoczął się występ artystyczny dzieci z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piekarach
Śląskich i Muzycznego Przedszkola w Koszęcinie, po którym Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę do
godz. 11.45.
•

Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady po przerwie. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.

Ad. 4 Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
W tym punkcie głos zabrał Pan Dariusz Iskanin Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, który poinformował,
że:
−

w marcu br. w Katowicach miała miejsce uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia Powstań Śląskich,

−

przedstawiciele samorządu, kultury i duchowieństwa złożyli wizytę w Pałacu Prezydenckim,

−

w dniu jutrzejszym w ramach jubileuszu w Piekarach Śląskich odbędzie się dyktando pod patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego oraz Pani Prezydent Umińskiej-Duraj,

−

wspomniał o przyznanych dodatkowych środkach finansowych w wysokości 2 mln zł dla jednostek kultury,

−

poinformował o podjętej inicjatywie pozyskania kwoty 7,5 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej w Piekarach Śląskich oraz złożonym wniosku o środki finansowe na zakup sprzętu dla tej
placówki.

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
1) Druk nr 148 - Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie,
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
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−

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

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 27 maja br.

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 148.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 21
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 21
- 21 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 2 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr IX/112/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7a do protokołu.
2) Druk nr 149 - Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
•

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 28 maja br.

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 149.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 21
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 21
- 21 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 2 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr IX/113/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8a do protokołu.
3) Druk nr 150 - Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiary
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego,
•

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 28 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 150.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 21
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 21
- 21 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 2 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr IX/114/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9a do protokołu.
4) Druk nr 151 – Projekt uchwały w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Piekarach Śląskich i włączenie go do Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich,
•

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 28 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 151.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 21
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 21
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- 21 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 2 radnych nieobecnych
Przyjęta Uchwała Nr IX/115/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10a do protokołu.
5) Druk 152 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości – Brzeziny Spółka
z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 5.000.000,00 zł
•

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 27 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
•

Radny Czesław Wymysło:

−

zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dot. przeznaczenia kwoty 5.000.000,00 zł.

•

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj:

- przypomniała o wielu spotkaniach, negocjacjach i rozmowach w sprawie rozwiązania problemu zasobu
mieszkaniowego Arrady,
-

podziękowała wszystkim urzędnikom, przede wszystkim swojemu I Zastępcy, Skarbnikowi Miasta,

Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, którzy szukali najlepszych rozwiązań problemu,
- podkreśliła, że mimo wielu trudności i problemów związanych z tą sprawą, pojawiła się duża szansa na
korzystne rozwiązanie tego tematu,
- zaznaczyła, że przed miastem pozostaje podpisanie stosownej umowy, by pomyślnie zakończyć sprawę,
- władze zrobiły wszystko, by rozwiązać ten problem,
- wyraziła nadzieję, że radni podejmą kolejne uchwały w sprawie montażu finansowego,
- skierowała serdeczne podziękowania również w stronę radnych Klubów „Obywatelski Klub Radnych”
i „Nasze Piekary” za okazane wsparcie i brak wątpliwości w momencie powoływania spółki „NieruchomościBrzeziny” oraz radnym Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” którzy zagłosowali „za” przy uchwale dotyczącej
utworzenia tej spółki,
- złożyła podziękowania również mieszkańcom i innym osobom za zaufanie i pomoc.
•

Radny Łukasz Ściebiorowski:

- zaznaczył, że na największe gratulacje zasługuje Prezydent Miasta wraz ze swoimi Zastępcami w związku
z wykonaną pracą i wiarą w pomyślność załatwienia tej sprawy do samego końca,
- podziękował mieszkańcom za zrozumienie i wyrozumiałość w trakcie rozwiązywania powyższego problemu.
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•

Radny Bartosz Szołtysik:

- zaznaczył, że w związku ze sprawą zasobów ich mieszkańcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji nie
z własnej woli,
- podkreślił niełatwe i niepewne położenie zainteresowanych mieszkańców,
- pomimo ryzyka wyraził nadzieję, że sprawę uda się zakończyć pozytywnie dla mieszkańców,
- zwrócił się do Pani Prezydent Miasta z podziękowaniem za niezwątpienie i wiarę w pozytywne zakończenie.
•

Radny Czesław Wymysło:

- podziękował Pani Prezydent Miasta za pozytywne wiadomości w tej sprawie.
•

Radny Tadeusz Wieczorek:

- wyraził zadowolenie w związku z korzystnymi informacjami o kończącą się sprawą mieszkań w dzielnicy
Brzeziny Śląskie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 152.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/116/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11a do protokołu.
6) Druk nr 154 – Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu
mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Jaworowej 5A/5,
•

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 28 maja br.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 154.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
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- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/117/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12a do protokołu.
7) Druk nr 155 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
i zapasowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich poprzez
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
•

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 27 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

zwróciła się z zapytaniem do Prezesa PCM jak wysoki jest obecnie kapitał PCM Sp. z o.o..

•

Prezes Spółki Piekarskiego Centrum Medycznego Zbigniew Żołnierczyk wyjaśnił, że:

−

jeżeli chodzi o dokapitalizowanie Spółki PCM przez miasto na dzień 31 marca br. to kwota niecałych 46
mln zł.

•

Radny Stanisław Korfanty:

−

zwrócił uwagę, że wprowadzanie majątku gminnego do spółki, która ma problemy finansowe nie jest
najlepszym rozwiązaniem,

−

obecna sytuacja kiedy to gmina jest właścicielem nieruchomości zadysponowanych spółce na
prowadzenie działalności leczniczej jest bezpieczna i komfortowa,

−

osobiście nie rozumie tego przedsięwzięcia i sygnalizował o tym na posiedzeniach Komisji Rady Miasta,

−

jego zdaniem podjęcie tej uchwały nie jest dobrym rozwiązaniem.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 155.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 16 głosów „za”
- 1 głos „przeciw”
- 5 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
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Przyjęta Uchwała Nr IX/118/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13a do protokołu.
8) Druk nr 160 – Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 600.000,00 zł,
•

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 27 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

zwróciła się z zapytaniem o kwestię kwoty 600 tys. zł. Rozumie, że jest to kolejna transza dla szpitala
w tym roku, która była zabezpieczona w uchwale budżetowej.

•

Prezes Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Zbigniew Żołnierczyk wyjaśnił, że:

−

jest to transza, która została przewidziana na ten rok budżetowy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 160.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/119/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14a do protokołu.
9) Druk nr 157 – Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie
na lata 2019-2049,
•

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.

11

−

Pismem z dnia 27 maja br. Pani Prezydent Miasta złożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 157, przedkładając jednocześnie tekst jednolity projektu uchwały, który
otrzymał nr druku – 164.

−

Projekt ten będzie rozpatrywany na obecnej sesji.

−

Projekt uchwały w druku nr 157 był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej
w dniu 27 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

zwróciła uwagę, że po raz kolejny przedłużany jest okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej
do roku 2049,

−

zwróciła się z zapytaniem czy dobrze zrozumiała, że jest to związane z umowami dzierżawy, które do
tego roku obowiązują, ponadto czy jest to rok graniczny związany ze spłatą zobowiązań.

•

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Anna Machura poinformowała, że:

−

faktycznie zawierane są umowy dzierżawy pod budowę ścieżek rowerowych do roku 2049,

−

wszystkie pozycje, które muszą być w budżecie miasta też do roku 2049, muszą znaleźć się w tym
dokumencie.

•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

dopytała czy zadłużenie jest rozpisane do roku 2049.

•

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Anna Machura poinformowała, że:

−

wszystkie pozycje zaplanowane w budżecie są rozpisane do roku 2049.

•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

−

poprosiła o potwierdzenie czy rozpisana została również spłata kredytu.

•

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Anna Machura poinformowała, że:

−

w załączniku nr 1 znajduje się pozycja „kwota długu”, która jest do rozpisana do roku 2049,

−

w wieloletniej prognozie finansowej są ujęte wszystkie zobowiązania zgodnie z zapisami ustawy
o finansach publicznych.

•

Radny Maciej Czempiel:

−

poinformował, że na spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dla samorządowców zwrócono uwagę
że faktycznie, przedział czasowy 30 lat jest abstrakcyjny dla kwestii finansowych,

−

wyraził zdanie, że RIO zwraca uwagę na najbliższe 3-4 lata, oceniając kwestię realności budżetu miasta
i zobowiązań zadłużenia.
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 164.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 18 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 4 głosy ,,wstrzymujące się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/120/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15a do protokołu.
10) Druk nr 158 – Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,
•

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 27 maja br.

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 158.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/121/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16a do protokołu.
11) Druk nr 153 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości – Brzeziny Spółka
z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 24.000.000,00 zł,
•

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.
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−

Pismem z dnia 27 maja br. Pani Prezydent Miasta złożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 153, przedkładając tekst jednolity projektu uchwały, który otrzymał nr druku –
165. Projekt ten będzie rozpatrywany na obecnej sesji.

−

Projekt uchwały w druku nr 153 był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej
w dniu 27 maja br.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.
•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

- zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji czy został zmieniony sposób finansowania lub dotyczy to tzw.
buforu zabezpieczającego finansowanie bądź inną kwestię.
•

I Zastępca Prezydenta Miasta:

- wyjaśnił, że koncepcja finansowania nie zmieniła się, a kredyt zaciąga Spółka i powinien być obsługiwany
z czynszów,
- jest to forma zabezpieczenia, które wymagały wszystkie banki,
- zgodnie z wyliczeniami finansowymi Spółka powinna poradzić sobie ze spłatą kredytu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 165.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/122/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17a do protokołu.
12) Druk nr 161 – Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
•

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 maja br.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 27 maja br. oraz
Komisji Społecznej w dniu 28 maja br.
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Opinie Komisji:
−

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

−

Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie: pozytywna.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 161.

Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 21 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 1 głos ,,wstrzymujący się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/123/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18a do protokołu.
13) Druk 162 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie,
•

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 29 maja br.

−

Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 28 maja br.

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku
nr 162.
Głosowanie projektu uchwały:
- liczba radnych obecnych na sali obrad: 22
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22
- 22 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów ,,wstrzymujących się”
- 1 radny nieobecny
Przyjęta Uchwała Nr IX/124/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19a do protokołu.
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Ad. 6 Przedstawienie Raportu o stania miasta w roku 2018.
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że pismem z dnia 22 maja br. Pani Prezydent Miasta
przekazała Raport o stanie miasta w roku 2018. Radni otrzymają dokument po przedstawieniu go przez
Panią Prezydent w dniu dzisiejszym.

•

Pani Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj przedstawiła Raport o stania miasta w roku 2018.
Prezentacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Dodała, że:

−

prezentacja jest niejako zapowiedzią szczegółowej treści dokumentu,

−

zdaniem samorządów raport jest dublowaniem absolutorium,

−

rok ten kończył kadencję 2014-2018 i ocenę za ten rok wystawili mieszkańcy,

−

dokument wydaje się być ciekawym materiałem,

−

podziękowała za współpracę Panu Piotrowi Buchwaldowi, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta w 2018 roku.

•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że:

−

debata nad raportem będzie miała miejsce podczas sesji absolutoryjnej w przyszłym miesiącu.

Ad. 7. 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 Radnym przekazana w dniu 27 maja br. i stanowi załącznik nr 21
do protokołu.

•

Pani Prezydent Miasta Sława Umińska Duraj w uzupełnieniu poinformowała, że:

−

w dniu 7 maja br. odbył się Konwent Prezydentów w Żorach, na którym podjęto szereg stanowisk
dotyczących m.in. wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych, stworzenia nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów
lokalnych, finansowania i organizacji systemu oświaty, propozycji ujęcia w sprawozdaniach jednostek
samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej,

−

w dniu 17 maja br. odbyło się Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na którym przyjęto
uchwały w formie apelu m.in. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uwzględnienia Metropolii
w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Prezesa Rady Ministrów o stworzenie
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, systematycznego naruszania stabilności finansowej
samorządów

lokalnych,

finansowania

i

organizacji

systemu

oświaty,

wykluczenia

związków

metropolitalnych z rządowego projektu ustawy dotyczącego funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej,
−

po kilku latach starań miasto przejęło kapliczkę Maria Hilf, podziękowała świadkom w sprawie,
pracownikom Urzędu Miasta za zaangażowanie w sprawę,

−

poinformowała, o odwiedzinach w Urzędzie Miasta, byli to: Profesor Jerzy Buzek, mjr Tadeusz
Kuśmierczyk, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach Grzegorz Franki, Prezes Związku
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Górnośląskiego, ppłk Grzegorz Szymanek Komendant Straży Granicznej Katowice Pyrzowice, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusz Iskanin,
−

dodała, iż w ramach budżetu obywatelskiego złożono 52 projekty, z których ostatecznie zakwalifikowano
42 i w dniu wczorajszym odbyła się publiczna prezentacja,

−

poinformowała, że w maju br. reprezentowała Miasto Piekary Śląskie wraz z drużyną: Komendantem
Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich, Prezesem Oddziału Powiatowego WOPR oraz sierżantem
sztabowym Policji, w V Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Biegach Przełajowych imieniem starszego
sierżanta Marka Sienickiego.

•

Radny Czesław Wymysło:

−

złożył gratulacje z okazji ukończonego biegu,

−

zwrócił się z prośbą o informację o nowych inwestorach w mieście.

•

Pani Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj poinformowała, że:

−

sprzedano kolejną działkę o określonej powierzchni,

−

jest dumna z faktu, że wszystkich inwestorów pozyskano samodzielnie, działania Biura Obsługi
Inwestorów Urzędu Miasta odniosły skutek.

•

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Natalia Ciupińska-Szoska:

−

zwróciła się z zapytaniem o etap budowy ścieżek rowerowych i centrum przesiadkowego.

•

Pani Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj poinformowała, że:

−

pomimo małego opóźnienia prace postępują zgodnie z harmonogramem, prawdopodobnie nie skończą
się w miesiącu czerwcu, ale będzie o tym na bieżąco informować.

Wobec braku dalszych uwag informacja z działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym została przez
Radę przyjęta.
Ad. 8. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
•

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

−

w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia br. wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2018
rok,

−

w dniu 3 maja br. Wiceprzewodnicząca Natalia Ciupińska-Szoska reprezentowała Radę Miasta na
uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja - w tym miejscu złożył
podziękowania wszystkim radnym za obecność,

−

w dniu 14 maja br. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta uczestniczyła w Święcie Śląskiej Godki,

−

w dniu 16 maja br. reprezentował Radę Miasta podczas Miejskich Obchodów Dnia Strażaka, zaś
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Biesiadzie charytatywnej na rzecz podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej,

−

w dniu 23 maja br. uczestniczył wraz z radnymi w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
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−

w dniu 26 maja br. uczestniczył w Pielgrzymce stanowej Mężczyzn i Młodzieńców, w tym miejscu złożył
podziękowania wszystkim służbom miejskim, które zostały zaangażowane w organizację pielgrzymki,

−

27 maja br. obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego - z tej okazji przekazał Pani Prezydent
życzenia w imieniu radnych.

Wobec braku dalszych uwag informacja z działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym została przez
Radę przyjęta.
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Protokół został opublikowany 22 maja br. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, zatem Przewodniczący Rady
Miasta stwierdził, że protokół został przez Radę przyjęty.
Ad. 10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
•

Radny Mateusz Targoś:

- odczytał i złożył dwie interpelacje dotyczące renowacji placu zabaw w Parku w Brzezinach Śląskich oraz dot.
wymiany pokryw studzienek kanalizacyjnych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz wniosek skierowany do
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, które stanowią załączniki od nr 22 do nr 24 do protokołu.
•

Radny Tadeusz Wieczorek:

- złożył 4 wnioski, które stanowią załącznik nr 25 do protokołu.
•

Radny Łukasz Ściebiorowski:

- poinformował, że w dniu 13 maja br. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której obecni byli
policjanci i omawiali kwestie bezpieczeństwa,
- następna sesja Młodzieżowej Rady Miasta planowana jest na 10 czerwca br.
- odczytał złożył 3 wnioski, które stanowią załączniki od nr 26 do nr 28 do protokołu.
•

Radna Małgorzata Gruszczyk:

- odczytała i złożyła 4 wnioski, które stanowią załączniki od nr 29 do nr 32 do protokołu,
- w imieniu Posła Jerzego Polaczka przekazała informację, że 27 maja br. w siedzibie GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy DK nr 79 na odcinku Piekary ŚląskieKatowice-Bytom-Chorzów.
•

Radny Jerzy Krauza:

- złożył 2 interpelacje, które stanowią załączniki od nr 33 do nr 34 do protokołu.
•

Radny Czesław Wymysło:

- złożył 2 wnioski, które stanowią załączniki od nr 35 do nr 36 do protokołu,
- zwrócił się do Pani Prezydent w sprawie koszenia trawy w rejonie ustawionych straganów podczas
pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców.
•

Prezydent Miasta:
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- wyjaśniła, że ten teren nie należy do gminy, więc nie może wydatkować środków,
- corocznie pojawiają się takie pytania, jest to gestia właściciela terenu.
•

Radna Agnieszka Skotarek:

- zapytała o kwestię zamkniętego parkingu przy ul. Gen. Ziętka w trakcie pielgrzymki stanowej w dniu 26 maja
2019 r.
•

Prezydent Miasta:

- wyjaśniła, że parking jest płatny,
- jest to działalność Spółki, która jest rozliczna i kontrolowana przez Radę Miasta,
- nie może narazić się na zarzut, że jako właściciel Spółki ogranicza możliwość uzyskania przychodów,
- prosiła wziąć pod uwagę, że miasto ponosi olbrzymie koszty związane z organizacją pielgrzymki.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta podziękował
wszystkim za udział i zamknął obrady IX Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.

Przewodniczący
Rady Miasta Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
Protokołowali:
Sabina Mikołajek
Przemysław Wyczółkowski
Mariola Grajcar
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