Protokół Nr 16/08
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej
z dnia 7 stycznia 2008 r.
Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 15.00, a zakończyła o godz. 17.15.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.
Listą obecności stanowiącą załącznik nr 2.
Przewodniczący Komisji radny Marian Muszalik na wstępie powitał zebranych członków Komisji
oraz gości i przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał
2. Zadania i finanse miasta związane z udziałem Piekar Śląskich w Górnośląskim Związku
Metropolitalnym.
3. Sprawy bieżące.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:
•
za
- 6 głosów,
•
przeciw
- 0 głosów,
•
wstrzymujące
- 0 głosów.
Ad. 1.

1. Projekt uchwały nr 2 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.
Projekt uchwały omówił Pan Janusz Pasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
zgodnie z jego treścią i uzasadnieniem.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie (8 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).

2. Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piekary Śląskie stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.
Projekt uchwały omówił Pan Janusz Pasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
zgodnie z jego treścią i uzasadnieniem.
Radni nie zaproponowali żadnych wniosków Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów
„wstrzymujących”).

3. Projekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 73 stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.
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Projekt uchwały omówili: Pan Janusz Pasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
i Pani Teresa Szaflik – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.
Radny Aleksander Kępski zwrócił się z zapytaniem co stanie się z pracownikami zatrudnionymi
w Referacie Kultury i Sportu.
Pan Janusz Pasternak poinformował, iż Pan Dariusz Borek i Pan Lucjan Molenda zostali
przeniesieni do Biura Promocji, natomiast pozostaje kwestia Pani Elżbiety Kozak.
Radny Piotr Harwig zwrócił uwagę na zbyt krótkie uzasadnienie projektu uchwały. Poinformował, iż
chciałby wiedzieć dlaczego przedstawione zmiany zachodzą, czy została przygotowana strategia
zarządzania i finansowania kultury w mieście.
Pan Janusz Pasternak poinformował, iż Miejski Dom Kultury (MDK) organizował największe
imprezy w mieści i zdecydowano, że to on będzie koordynował kulturę na terenie miasta. Nie
chodzi tutaj o złą ocenę działalności Referatu, a o zgromadzenie w jednym miejscu pracowników i
realizowanie szeroko pojętej kultury.
Radny Tomasz Cisek zapytał, czy Zarządzenie Prezydenta Miasta o którym mowa w uzasadnieniu
do projektu uchwały przewiduje okres przejściowy jego wejścia w życie.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, iż powyższe Zarządzenie Prezydenta Miasta datowane
jest na miesiąc wrzesień, natomiast jego wejście w życie do 1 stycznia 2008 r.
Radny Jacek Mazur zauważył, iż po przyjęciu omawianej Uchwały MDK przejmie szereg zadań. W
związku z powyższym zapytał, czy MDK będzie w stanie je realizować.
Pani Teresa Szaflik poinformowała, iż zwróciła się do Prezydenta Miasta o dodatkowy jeden pełny
etat. Dodatkowa osoba zostanie włączona do impresariatu, gdyż MDK planuje realizować duże
imprezy.
Radny Piotr Harwig zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądało planowanie budżetu
pozostałych jednostek. Czy Ośrodek Kultury „Andaluzja” będzie składał zapotrzebowanie do MDK,
czy Prezydenta Miasta.
Pan Janusz Pasternak wyjaśnił, iż jednostki będą składać zapotrzebowanie do Prezydenta Miasta.
Radny Piotr Harwig zapytał o jakim budżecie jest mowa w § 1 pkt f), który mówi o planowaniu
budżetu w zakresie kultury.
Pan Janusz Pasternak wyjaśnił, iż przedstawiony zapis stanowi o budżecie MDK, gdyż projekt
uchwały zmienia Statut MDK.
Radny Piotr Harwig stwierdził, iż po analizie § 1 pkt a) i b) można wywnioskować, iż pkt f) dotyczy
całej kultury na terenie miasta.
Pan Janusz Pasternak dodał, iż MDK będzie również organizował imprezy miejskie, natomiast jako
jednostka organizacyjna miasta nie będzie miał wpływu na budżet innych jednostek. O powyższy
decyduje kierownik jednostki budżetowej, czyli Prezydent Miasta.
Radny Ireneusz Komoszyński zwrócił się o wyjaśnienie zapisu § 1 pkt d) koordynowanie imprez
kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury, gdyż zapis ten nie dotyczy tylko
kwestii MDK.
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Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wyjaśnił, iż przytoczony zapis dotyczy tego, aby MDK
sam koordynował imprezy, które organizuje, lub jest ich współorganizatorem. Podkreślił, iż
jednostki są samodzielne i realizują zadania w ramach swojego budżetu.
Pani Teresa Szaflik dodała, iż każdego roku do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu były składane
plany imprez na cały dany rok i właśnie o takim koordynowaniu jest mowa w § 1 pkt d).
Radny Piotr Harwig stwierdził, iż nie jest zapisane w projekcie uchwały o jakie koordynowane
chodzi i w jaki sposób będzie się ono odbywać.
Pan Janusz Pasternak podkreślił, iż zmieniany jest Statut MDK, natomiast inne jednostki działają
na podstawie swoich statutów, które nie są zmieniane.
Radny Dariusz Iskanin zwrócił się o wyjaśnienie zapisu § 1 pkt f) planowanie budżetu w zakresie
kultury.
Pan Janusz Pasternak wyjaśnił, iż w pkt f) jest mowa o planowaniu budżetu w zakresie kultury
MDK. Poprzednio budżet MDK był konstruowany w zakresie imprez realizowanych przez MDK. W
chwili obecnej proponuje się, aby zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu po
zmianach organizacyjnych przejął MDK.
Radny Tomasz Cisek zapytał jakie inne zadania, poza kulturą realizuje MDK.
Pani Teresa Szaflik poinformowała, iż MDK może realizować dodatkowe zadania, a w
szczególności:
• prowadzić naukę języków obcych,
• prowadzić impresariat artystyczny,
• prowadzić wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów,
• organizować działalność wydawniczą,
• prowadzić działalność radiowa w postaci rozgłośni miejskiej,
• prowadzić sprzedaż giełdową, komisową dzieł sztuki, artykułów związanych z kulturą,
• organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
• prowadzić działalność handlową, gastronomiczną i usługową,
• realizować imprezy zlecone, okolicznościowe, rodzinne,
• wynajmować i użyczać pomieszczenia dla instytucji i organizacji społecznych i politycznych
oraz osób prywatnych,
• współdziałanie ze społecznym ruchem oświatowo – kulturalnym,
• dbałość o miejsca historyczne, obiekty zabytkowe w mieście,
• współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie działalności kulturalnej.
Radny Marian Muszalik zwrócił się o odczytanie § 4 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu Statutu
MDK.
Pani Teresa Szaflik odczytała § 4 pkt 3:
„Do głównych zadań MDK należy:
• rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
• przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
• kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
Zadania wymienione w ust. 1 MDK realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
•
zespołowego samorządowego uczestnictwa w kulturze
•
różnorodnych form edukacji kulturalnej
•
form indywidualnej aktywności kulturalnej
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•

imprez kulturalnych”

Radny Ireneusz Komoszyński zwrócił się z zapytaniem na podstawie którego zapisu
przygotowywany jest budżet MDK.
Pani Teresa Szaflik wyjaśniła, iż działalność MDK finansowana jest z budżetu miasta oraz ze
środków własnych i innych źródeł oraz, że MDK prowadzi samodzielną politykę finansową zgodnie
z zasadami i obowiązującymi przepisami określonymi dla zakładów budżetowych.
Radny Piotr Harwig zwrócił się z zapytaniem dlaczego radni nie maja informacji dotyczących
powodu likwidacji Referatu Kultury i Sportu.
Pan Janusz Pasternak poinformował, iż zmiana organizacji Urzędu Miasta leży w kompetencjach
Prezydenta Miasta. Jeżeli radni życzą sobie takiej informacji to zostanie ona przygotowana. Celem
zmian jest poprawa organizacji realizowanych imprez w mieście.
Radny Jacek Mazur zapytał, czy dyrektor danej jednostki organizacyjnej będzie miał obowiązek
sporządzenia rocznego planu działalności jednostki kultury i przedstawienie go Dyrektorowi MDK
celem skoordynowania i przyjęcia.
Pani Teresa Szaflik poinformowała, iż będzie się sugerować na Referacie Kultury i Sportu, któremu
jednostki kultury przedstawiały roczne plany imprez. Jeżeli dane imprezy będą się dublować
będzie zorganizowane spotkanie, aby w każdym miesiącu, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców
odbywały się imprezy. Z dyrektorami jednostek będzie zorganizowane spotkanie na którym
przedstawione zostaną roczne plany działalności, celem ich koordynacji.
Radny Piotr Harwig złożył wniosek, aby zmienić brzmienie §1 pkt f) na „planowanie budżetu w
zakresie imprez ogólnomiejskich oraz działalności kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”.
Wniosek został oddalony (5 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Komisja nie zajęła stanowiska odnośnie zaopiniowania powyższego projektu uchwały (5 głosów
„za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).

4. Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach w lokalu użytkowym położonym w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej
171 stanowi załącznik nr 6 do Protokołu.
Radny Marian Muszalik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej odczytał pismo z
dnia 4 stycznia 2008 r. Senatora RP Pana Zbigniewa Meresa (załącznik nr 7 do Protokołu).
Projekt uchwały omówiła Pani Renata Łuczak – Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z jego
treścią i uzasadnieniem.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały;
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący”).
Ad. 2.
Temat „zadania i finanse miasta związane z udziałem Piekar Śląskich w Górnośląskim Związku
Metropolitalnym” przedstawił Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Przybylski zgodnie z
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informacją, która stanowi załącznik nr 7 do Protokołu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości
Ad. 3.
Przewodniczący poinformował, iż na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęła następująca
korespondencja:
• Program Restrukturyzacyjno – Naprawczy SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach Śląskich z
czerwca 2007 r.
• pismo związków zawodowych w sprawie sytuacji Miejskiego Związku Komunikacji
Pasażerskiej z dnia 26 listopada 2007 r.
• Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 18.12.2007 r
• Pismo Dyrektora Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie renegocjacji i podpisanego aneksu do umowy w zakresie Leczenie Szpitalne..
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził:
Marek Markefka
Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Marian Muszalik
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