Protokół Nr LVI/06
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Sesja Rady Miasta zwołana została na wniosek Prezydenta Miasta i odbyła się w sali nr 201
Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84 o godz. 10.00.
Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 21 radnych, nieobecnych 2 radnych/ M. Knioła, P. Płaczek/.
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczyli:
− Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wraz z kierownictwem Urzędu Miasta Piekary
Śląskie,
− Dyrektor „Szpitala Miejskiego” w Piekarach Śląskich pan Michał Ekkert,
− Zastępca Dyrektora MOPR-u w Piekarach Śląskich,
− radca prawny Urzędu Miasta pan Andrzej Oświęcimski,
− oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpoznanie projektów uchwał w sprawie:
− zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital
Miejski” w Piekarach Śląskich,
− wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego pochodzącego od
osoby zagranicznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą
„Szpital Miejski”,
− określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym,
− uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich,
− wyrażenia zgody na wspólne przystąpienie oraz złożenie stosownego oświadczenia woli pomiędzy
Gminą Piekary Śląskie i Gminą Chorzów do konkursu nr 8/2.1a/2006 „Dotacje dla szkół na
projekty rozwojowe”, ogłoszonego przez Instytucję Wdrażającą: Biuro Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
− zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary
Śląskie,
− zmian budżetu Miasta w 2006 roku,
− nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa
Nankera 103 oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/526/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z
dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w
Piekarach Śląskich.
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Ad.1
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich dokonał Wiceprzewodniczący RM radny
Tadeusz Kupiec witając wszystkich radnych oraz Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego
wraz z kierownictwem Urzędu Miasta.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji oraz
poinformował, że porządek obrad wraz z projektami uchwał otrzymali radni przed sesją i poddał
porządek sesji do zatwierdzenia.
Do proponowanego porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących”.
.
Ad. 2
W punkcie rozpatrzenie projektów uchwał - Rada dokonała rozpatrzyła 8 projektów.
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały omówił Dyrektor „Szpitala Miejskiego” w Piekarach Śląskich pan Michał Ekkert,
poinformował, że w dniu 30 czerwca 2006 r. Rada Społeczna „Szpitala Miejskiego” w Piekarach
Śląskich pozytywnie zaopiniowała zmianę do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich, a uchwalonego przez Radę Miasta .
Zmiana ta ma na celu dostosowania treści Statutu do stanu faktycznego i ma charakter
porządkowy. Zmiana dotyczy treści załącznika nr 1 do statutu , a wiążą się z utworzeniem poradni
kardiologicznej i zmianą adresu lokalizacji jednego zespołu wyjazdowego ogólnego, gabinetu
lekarza POZ i gabinetu zabiegowego z jednoczesną zmianą nazw tych gabinetów na „nocny i
świąteczny gabinet lekarza POZ” i „nocny i świąteczny gabinet zabiegowy”, co jest zgodnie z
terminologią kontraktu zawartego z NFZ.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR LVI/ 533/06 sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich stanowi załącznik
do protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu
medycznego pochodzącego od osoby zagranicznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski”.
Projekt uchwały omówił Dyrektor „Szpitala Miejskiego” w Piekarach Śląskich pan Michał Ekkert.
Poinformował, że osoba z zagranicy przekazała na rzecz „Szpitala Miejskiego” darowiznę w
postaci aparatury i sprzętu medycznego. Przyjęcie darowizny pozytywnie zaopiniowała Rada
Społeczna, ponieważ darowizna jest od osoby zagranicznej i przekracza wartość 10.000 zł to
wymagana jest zgoda Rady Miasta na przyjęcie darowizny.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
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UCHWAŁA NR LVI/ 534/06 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i
sprzętu medycznego pochodzącego od osoby zagranicznej przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski” stanowi załącznik do protokołu.
3) Projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta omówili: radca prawny Urzędu Miasta pan Andrzej
Oświęcimski oraz pan Lucjan Molenda – podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu..
Pan Andrzej Oświęcimski poinformował, że przedmiotowa uchwała, została podjęta na sesji RM w
dniu 22 czerwca 2006 r., lecz zakwestionowana została przez Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, z uwagi na to że w uchwale powołano się na przepisy ustawy o kulturze
fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym, a pomiędzy zapisami tych ustaw występują
rozbieżności. W związku z tym zasadne jest uchylenie poprzedniej uchwały i przyjęcie jej w
nowym brzmieniu.
W dalszej kolejności głos zabrał Lucjan Molenda wyjaśnił, że Nadzór Prawny Wojewody
zakwestionował to, że uchwała z dnia 22 czerwca 2006 r. nie dawała możliwości o ubiegania się o
stypendia zawodnikom, którzy nie są zrzeszeni w klubach sportowych, a w myśl ustawy o sporcie
kwalifikowanym taka możliwość istnieje. Ponadto powyższa ustawa nie dzieli zawodników na
kategorię juniorów i seniorów, toteż zapisy te zostały w przedłożonej uchwale usunięte.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Wincenty Hajda zwrócił się z zapytaniem, czy zawodnik ubiegający się o stypendium musi
posiadać licencję.
Radny Jerzy Kulanek zapytał, o ile zwiększy się grono osób uprawnionych do otrzymania
stypendium w związku z proponowanymi zmianami.
Odpowiedzi udzielił pan Lucjan Molenda wyjaśnił, że każdy zawodnik, biorący udział w zawodach
sportowych musi posiadać licencję. Na dzień dzisiejszy powyższa uchwała daje możliwości
uzyskania dodatkowo stypendium 2 zawodnikom (w szachach i podnoszeniu ciężarów).
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR LVI/ 535/06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym stanowi załącznik do protokołu.
4) Projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w
Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta omówił radca prawny pan Andrzej Oświęcimski
poinformował, iż w Regulaminie Organizacyjnym Straży Miejskiej stanowiącym załącznik do
uchwały Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr LIV/524/05, Nadzór Prawny Wojewody
zakwestionował zapisy § 8 - § 10 oraz § 11 - § 16 z uwagi na to, że kwestie zawarte w tychże
paragrafach reguluje ustawa o strażach gminnych. W związku tym w przedłożonym projekcie
uchwały przepisy te zostały usunięte.
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Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
CHWAŁA NR LVI/ 536/06 w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
5) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przystąpienie oraz złożenie stosownego
oświadczenia woli pomiędzy Gminą Piekary Śląskie i Gminą Chorzów do konkursu nr 8/2.1a/2006
„Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”, ogłoszonego przez Instytucję Wdrażającą: Biuro
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej stanowi
załącznik do protokołu.
Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty. Poinformował, że
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej został ogłoszony konkurs na dofinansowanie zajęć
pozalekcyjnych. Do konkursu mogą przystępować gminy, które mają co najmniej 50 jednostek
szkolnych. W przypadku naszej gminy to nie występuje / mamy 19 szkół/.
W związku z tym podjęto współpracę z gminą Chorzów, w celu opracowania jednego wspólnego
wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektów. Taka decyzja wymaga podjęcia przez Radę
uchwały w sprawie wyrażeniu zgody na wspólne przystąpienie do konkursu oraz złożenie
oświadczenia woli pomiędzy gminą Piekary Śląskie i gminą Chorzów.
Następnie głos zabrała pani Jolanta Gottwald Z-ca Naczelnika Wydz. Edukacji i przedstawiła
szczegóły konkursu.
Stwierdziła ,że jako gmina Piekary Śląskie samodzielnie nie może przystąpić do tego konkursu,
dlatego jest propozycja starania się o środki wspólnie z gminą Chorzów.
Jest to konkurs ogłoszony na dotacje dla szkół na programy rozwojowe, które ukierunkowane są na
wyrównanie szans edukacyjnych i umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy. Środki na
programy będą całkowicie pokryte z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uznano, że należy podjąć działania i wspólnie z gminą Chorzów przystąpić do konkursu, a gdy
środki zostaną przyznane będą przeznaczone na dodatkowe godziny pozalekcyjne w szkołach na
terenie gminy.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Tadeusz Kupiec zapytał w jakiej wysokości miasto może otrzymać środki.
Pani Jolanta Gottwald poinformowała, iż w pierwszej wersji termin składania wniosków do MENu został ustalony do dnia 21 sierpnia 2006 r. Z uwagi na okres wakacyjny i niemożliwość
opracowania programów przez szkoły ustalono, że wnioski będą przyjmowane bez programów, a
po otrzymaniu dotacji szkoły będą zobowiązane do opracowania programów. Kwota dotacji
uzależniona jest od ilości godzin pozalekcyjnych przyjętych w planie.
W uzupełnieniu informacji Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, iż kwota
będzie wnioskowana przez gminę. Jako gmina Piekary Śląskie będziemy się starali o uzyskanie jak
najwięcej środków, lecz ile nasze miasto otrzyma, będzie uzależnione od wysokości dotacji
przyznanej dla naszego województwa oraz ilości złożonych wniosków i przyjętych programów.
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”
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UCHWAŁA NR LVI/ 537/06 w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przystąpienie oraz złożenie
stosownego oświadczenia woli pomiędzy Gminą Piekary Śląskie i Gminą Chorzów do konkursu nr
8/2.1a/2006 „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”, ogłoszonego przez Instytucję Wdrażającą:
Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej stanowi
załącznik do protokołu.
6) Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały omówiła Pani Urszula Ruska – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie. Poinformowała,
iż starając się o środki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na
termomodernizację placówek oświatowych otrzymano dwie promesy na realizację zadań z
programu z WFOŚiGW. Aby otrzymać środki na sfinansowanie zadań wymagana jest zgoda Rady
Miasta na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 4.518.898 zł z WFOŚiGW, z tego na „Obszarowy
Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych – Etap
Trzeci” przeznaczona jest kwota 3.054.000 zł. Natomiast na termomodernizację MSP nr 16 i
Miejskiego Przedszkola nr 14 kwota wynosi 1.464.898 zł. Środki te zaplanowane są w budżecie
miasta, lecz należy zwiększyć przychody.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Tomasz Cisek zwrócił uwagę, że Rada
podejmowała uchwałę o połączeniu placówek oświatowych tj. MSP nr 16 i Miejskiego Gimnazjum
nr 14 nadając im wspólną nazwę - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2. W chwili obecnej w
projekcie uchwały posługuje się nazewnictwem odrębnym dla tych dwóch placówek.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że podjęta przez Radę uchwała o utworzeniu Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r., dlatego też w przedstawionym
projekcie uchwały nie można było zastosować nowej nazwy dla powyższych placówek.
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”
UCHWAŁA NR LVI/ 538/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Piekary Śląskie stanowi załącznik do protokołu.
7) Projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta w 2006 roku.
Projekt uchwały omówiła Pani Urszula Ruska – Skarbnik Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z
uzasadnieniem zawartym do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Jerzy Kulanek zwrócił się z zapytaniem o
wyjaśnienie pozycji dot. wydania książki „Wczoraj i dziś gminy górniczej Piekary Śląskie”.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że sprawa dotyczy wydania książki na temat
historii górnictwa węgla kamiennego w Piekarach Śląskich, która jest przygotowywana przez
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta we współpracy ze środowiskami górniczymi /byłymi
i obecnymi pracownikami górnictwa/ . Zdaniem Prezydenta Miasta warto taką publikację
opracować i wydać, gdyż za kilkanaście lat górnictwo w Piekarach Śląskich przestanie
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funkcjonować, natomiast jego historia i znaczenie dla rozwoju miasta jest bardzo istotne.
Przewiduje się wydanie publikacji w ilości 1000 sztuk.
Do treści projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta - 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6 głosów
„wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR LVI/ 539/06 w sprawie zmian budżetu Miasta w 2006 roku stanowi załącznik
do protokołu..
8) Projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w
Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/526/06
Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
Projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta omówił radca prawny Urzędu Miasta pan Andrzej
Oświęcimski. Poinformował, że Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował w podjętej przez Radę
Miasta uchwale nr LIV/526/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. zasadność
§ 10, 11, 12 jako zbędne, gdyż zadania te są określone w ustawie. Ponadto w § 14 i 17 należy
zastąpić wyraz „ośrodek”, na „dyrektor ośrodka” i zwrócił się do Rady o zaakceptowanie
tej uchwały.
Radny Jerzy Kulanek zwrócił się z zapytaniem dlaczego w przedstawionym projekcie uchwały
pominięty został rozdziału IV „Zasady działania i organizacji Ośrodka”, który znajdował się w
poprzedniej uchwale określającej statut MOPR-u.
Odpowiedzi udzielił pan Andrzej Oświęcimski wyjaśniając, iż pominięto zapisy rozdziału IV, gdyż
kwestie tam regulowane również są zawarte w ustawie o pomocy społecznej, zaś przedłożony
projekt uchwały konsultowany był z Nadzorem Prawnym Wojewody.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący RM radny Tadeusz Kupiec poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta - 12 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 2 głosów
„wstrzymujących”.
UCHWAŁA NR LVI/ 540/06 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr
LIV/526/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich stanowi załącznik do protokołu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny
Tadeusz Kupiec zamknął obrady sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, dziękuję wszystkim za udział
w obradach.
Protokołowała
Krystyna Neuman
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Tadeusz Kupiec
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