Protokół Nr XVII/07
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 20 grudnia 2007 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84
w godz. od 11.00 do 12.10.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych jest 21
radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu nr 1,2,3.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Przybylski
witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych go ści.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w związku ze śmiercią ks. Prałata Władysława
Studenta – Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie, przed rozpoczęciem zasadniczej części
obrad sesji zostanie uczczona jego pami ęć chwilą wspomnień.
Następnie odczytał Uchwałę Nr XXVII/223/2001 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 20 lutego
2001 r. w sprawie nadania tytuły Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie Ks. Prałatowi
Władysławowi Studentowi.
Kserokopia Uchwały stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.
W dalszej kolejności przypomniał postać śp. ks. Władysława Studenta.
Wystąpienie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pan Stanisław Korfanty poinformował, iż wiele zapamiętał z rozmów
z ks. Władysławem Studentem, m.in. jak ze wzruszeniem opowiadał o Piekarach, o Sanktuarium i o
Parafianach, których bardzo ciepło i serdecznie wspomniał. Rozmawiał również o chwilach trudnych,
sprzed roku 1989, ale także o wielu radosnych zdarzeniach. Często pytał, co słychać w mieście, jakie
są problemy, jakie sukcesy. Cieszyło go, jak centrum miasta się zmieniało.
Przypomniał, iż pasją ks. Prałata od dzieciństwa było malarstwo. Dar ten zaowocował przy renowacji
wnętrza Bazyliki i jej otoczenia. Twórczość ks. Władysława mieszkańcy mieli okazję obejrzeć w
piekarskiej bibliotece we wrześniu br.
Prezydent Miasta dodał, iż 10 kwietnia 2006 r. złożył wizytę Księdzu Prałatowi w rodzinnych
Niedobczycach, aby wręczyć mu mosiężną paterę upamiętniającą nadanie jego osobie tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie.
Bardzo go ucieszyło, iż w Herbie Miasta znalazła się Bazylika. Ksiądz Prałat Władysław Student był
człowiekiem i kapłanem serdecznym, troskliwym i kochającym, a przy tym niezwykle skromnym i takim
zachowajmy go w pamięci.
Następnie radni Rady Miasta oraz wszyscy obecni na sali obrad oddali hołd zmarłemu Honorowemu
Obywatelowi Miasta Piekary Śląskie Księdzu Prałatowi Władysławowi Studentowi poprzez chwil ę
ciszy i osobistej modlitwy.
Radny Krzysztof Seweryn podkreślił, iż odszedł wielki człowiek. W imieniu parafian przypomnia ł
niektóre szczegóły z życia Księdza Prałata. W 1973 r. mieszkańcy zostali zaskoczeni sylwetką,
głosem, wypowiadanymi w nowej formie modlitewnymi s łowami. Po raz pierwszy usłyszano w
piekarskiej Bazylice „Pana z Wami”. Betlejki i Groby Pańskie każdego roku były inne i każdy
przychodził, aby zobaczyć artyzm tego wielkiego człowieka. Słowa wspierające postać Ojca Świętego,
które rozbrzmiewały w Bazylice były dziełem Księdza Władysława.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji zasadniczej cześć obrad sesji Rady Miasta.
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Przewodniczący Rady Miasta przedstawił proponowany porządek obrad sesji, który radni otrzymali
przed sesją:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie Protokołów z XV i XVI sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
Rozpatrzenie projektów uchwał – wykaz projektów uchwał w załączeniu.
Interpelacje i wnioski radnych.

Ze względu na okoliczności wynikające z uroczystości pogrzebowych śp. Księdza Władysława
Studenta, które odbędą się w Bazylice o godz. 13.00 zaproponowa ł, aby zmienić porządek obrad
polegający na:
•
•

wykreśleniu punktu 3 porządku obrad sesji „Informacja Prezydenta Miasta z działalności
Urzędu Miasta za okres międzysesyjny”.
Punkt ten rozpatrzony byłyby na sesji Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2008 r.
wykreśleniu punktu 5 porządku obrad sesji „Interpelacje i wnioski radnych”.
Radni będą mogli ewentualne zgłosić interpelacje i wnioski w formie pisemnej lub skorzysta ć
z terminu kolejnej sesji.

W przypadku przyjęcia wniosków stosowanej zmianie ulegnie numeracja porz ądku obrad sesji.
Ze względu na wątpliwości organu nadzoru w kwestii wszczęcia postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały podjętej na XVI sesji Rady Miasta w sprawie ustanowienia stypendium za
najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich
zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 11 w sprawie wyznaczenia radnych do
składu Komisji ds. przyznawania stypendium.
W związku z brakiem dalszych uwag odnośnie porządku obrad sesji, zgłoszone wnioski poddano pod
głosowanie:
•

Wniosek o wykreślenie punktu 3 porządku obrad sesji „Informacja Prezydenta Miasta z
działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny” został przyjęty jednogłośnie (23 głosy
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).

•

Wniosek o wykreślenie punktu 5 porządku obrad sesji „Interpelacje i wnioski radnych” zosta ł
przyjęty jednogłośnie (23 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).

•

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 11 w sprawie wyznaczenia
radnych do składu Komisji ds. przyznawania stypendium został przyjęty jednogłośnie (23
głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).

Porządek obrad sesji wraz z przyjętymi zmianami został przyjęty jednogłośnie (23 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Protokoły z XV i XVI sesji Rady Miasta były do wglądu
w Biurze Prezydenta i Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do powyższych Protokołów.
•

Protokół Nr XV/07 został przyjęty jednogłośnie(23 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).

•

Protokół Nr XVI/07 został przyjęty jednogłośnie (23 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
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Ad. 3.
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2008.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/189/07 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2008 stanowi załącznik nr 6 do
Protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Piekary Śląskie na rok 2008.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/190/07 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Piekary Śląskie na rok 2008 stanowi załącznik nr 7 do Protokołu.

3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegaj ącej na
likwidacji Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/191/07 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
„Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni
Gruźlicy i Chorób Płuc w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10 stanowi załącznik nr 8 do Protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki
Zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na
likwidacji Centralnego Laboratorium Analitycznego w Bytomiu i laboratoriów
analitycznych, wchodzących w skład Przychodni Nr 6, 8 i 12 w Bytomiu.
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/192/07 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
„Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegaj ącej na likwidacji Centralnego
Laboratorium Analitycznego w Bytomiu i laboratoriów analitycznych, wchodzących w skład
Przychodni Nr 6, 8 i 12 w Bytomiu stanowi załącznik nr 9 do Protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitałów: zakładowego i zapasowego
poprzez wniesienie do Miejskiego Przedsi ębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Piekarach Śląskich wkładu niepieniężnego (aportu) o łącznej wartości rynkowej
276.436,00 zł.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/193/07 w sprawie podwyższenia kapitałów: zakładowego i zapasowego
poprzez wniesienie do Miejskiego Przedsi ębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Piekarach Śląskich wkładu niepieniężnego (aportu) o łącznej wartości rynkowej 276.436,00 zł
stanowi załącznik nr 10 do Protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości
gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących gminy oraz powiatowy zasób
nieruchomości Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż projekt uchwały wraz z autopoprawką radni otrzymali
na Komisji ds. Społecznych i przed sesją Rady Miasta.
W związku z powyższym zwrócił się o omówienie projekt uchw ały wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Bańkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, która poinformowała, iż na etapie prac nad uchwałą zaproponowano
wprowadzenie zmiany do uchwa ły, którą przewiduje ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Z treści uchwały wynika, że przyjęte omawianą uchwałą zasady określają wydzierżawienie lub najem
nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata. Natomiast ustawa przewiduje równie ż
sytuacje w których dochodzi do podpisania umowy do 3 lat i nie ma tutaj zastosowania uchwa ła, do
czasu, kiedy właściwy organ nie będzie chciał dla danej nieruchomości zawrzeć ponownej umowy.
Organ może to zrobić w trybie bez przetargowym, jednak że na to jest potrzebna zgoda Rady Miasta.
W związku z powyższym jest wniosek, aby przyjąć projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta (20 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 3 głosy “wstrzymujące”).
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UCHWAŁA NR XVII/194/07 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu
nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących gminy oraz powiatowy
zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik nr 11 do Protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/489/06 z dnia 23 lutego 2006r., w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta
Piekary Śląskie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/195/07 w sprawie zmiany Uchwały nr L/489/06 z dnia 23 lutego 2006r.,
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Piekary Śląskie stanowi
załącznik nr 12 do Protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Piekary Śląskie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/196/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekary
Śląskie stanowi załącznik nr 13 do Protokołu.

9.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2007 roku.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/197/07 w sprawie zmian budżetu Miasta w 2007 roku stanowi załącznik nr 14
do Protokołu.

10. Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie na lata 2008-2010.
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Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w związku z upływem kadencji 2005 – 2007 Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie, zachodzi konieczność oddelegowania przez
Radę Miasta dwóch radnych do składu osobowego tejże Komisji na lata 2008 – 2010.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
• Komisja ds. Społecznych
- przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o wskazanie kandydatur.
Radny Jerzy Krauza zaproponował kandydatury osób, które w mijaj ącej kadencji były członkami
Komisji, tj.:
• radnego Leszka Podzimskiego , który wyrazi ł zgodę na kandydowanie
• radnej Sławy Umińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie
Radny Tomasz Cisek zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Wesołowskiego.
W związku ze zgłoszeniem większej ilości kandydatur Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się
o przegłosowanie każdej z nich według kolejności zgłoszeń:
•

Radny Leszek Podzimski – 13 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”.

Radny Krzysztof Seweryn zgłosił wniosek, aby zgłoszone kandydatury głosować tylko „za”.
Radca Prawny Mecenas Michał Tarnawski poinformował, iż właściwym jest głosowanie zgłoszonych
kandydatur tylko „za”, gdyż nie ma następnie możliwości rozważenia głosów „przeciw”
i „wstrzymujących”.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o głosowanie tylko „za”
zgłoszonych kandydatur.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, iż osoby, których dotyczy głosowanie nie powinny brać
w nim udziału.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w głosowaniu nie bierze udziału radny, którego
głosowanie dotyczy interesu prawnego.
Radca Prawny Mecenas Michał Tarnawski stwierdził, iż w omawianym głosowaniu brak jest interesu
prawnego.
Radny Krzysztof Seweryn jednoznacznie określił, iż uregulowania prawne dotyczą interesu prawnego
poszczególnych osób, natomiast, jeżeli ktoś wyraża zgodę na reprezentowanie Rady, poprzez pracę
w poszczególnych Komisjach to podnosi r ękę w głosowaniu, czym wyraża akceptację i wolę pracy w
nich. Radny stwierdził, iż jeżeli zostanie delegowany to zawsze będzie na siebie głosował.
Przewodniczący Rady Miasta ponowił głosowanie na zgłoszonymi kandydaturami:
•
•
•

Radny Leszek Podzimski
Radna Sława Umińska
Radny Tomasz Wesołowski

- 13 głosów „za”,
- 23 głosy „za”,
- 13 głosów „za”.

W związku z otrzymaniem równej ilości głosów „za” przez radnego Leszka Pozimskiego i radnego
Tomasza Wesołowskiego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż głosowanie nad tymi
kandydaturami musi zostać powtórzone.
Następnie ogłosił 2 min. przerwy.
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Po przerwie wznowiono obrady sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kandydatury:
•
•

radnego Leszka Pozimskiego, który otrzymał 12 głosów „za”
radnego Tomasza Wesołowskiego, który otrzymał 10 głosów „za”

W związku z zakończeniem głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami poinformował, iż najwięcej
głosów „za” otrzymali:
•
•

radna Sława Umińska
radny Leszek Podzimski

W związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały uzupełniony o wyżej wskazanych
radnych.
Uchwała została przyjęta (21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosy „wstrzymujące”).
UCHWAŁA NR XVII/198/07 w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie na lata 2008-2010 stanowi załącznik nr 15
do Protokołu.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XVII/199/07 sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
stanowi załącznik nr 16 do Protokołu.

Na tym wyczerpano porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady XVII sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

Protokół sporządził:

Marek Markefka

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
mgr Krzysztof Przybylski
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