Protokół nr XLI/21
Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 28 października 2021 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz
Wesołowski otworzył XLI sesję Rady Miasta Piekary Śląskie.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski przywitał radnych miasta,
a w imieniu wszystkich radnych przywitał Panią Prezydent Sławę Umińską-Duraj wraz z II Zastępcą
Prezydenta Miasta Panem Pawłem Słotą, a także zaproszonych gości, pracowników Urzędu Miasta
oraz mieszkańców oglądających obrady.
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 i 3 do protokołu.
W tym miejscu poinformował, że sesja jest okazją do wręczenia nagrody Panu Arturowi Boreckiemu
z okazji zdobycia srebrnego medalu Mistrzostw Europy Masters w podnoszeniu ciężarów.


Artur Borecki:

- podziękował za zaproszenie Radzie Miasta i Pani Prezydent na sesję Rady Miasta,
- zaznaczył, że poczuł się doceniony przez władze miasta,
- obiecał godne reprezentowanie miasta na zawodach sportowych.
Ad. 2. Kolejno Przewodniczący Tomasz Wesołowski przedstawił porządek obrad XLI sesji Rady
Miasta:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał – zgodnie z wykazem:
1) (druk nr 637) 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,
2) (druk nr 625) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/378/21 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych z późn. zm.,
3) (druk nr 626) projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego
położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Stanisława Maczka 14/III/11,
4) (druk nr 627) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Piekary Śląskie na lata 2022 – 2025,
5) (druk nr 628) projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”,
6) (druk nr 629) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami,
7) (druk nr 630) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
8) (druk nr 631) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/266/20 z dnia 28 maja 2020 r.
Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Piekary Śląskie,
9) (druk nr 632) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/267/20 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
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zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
10) (druk nr 633) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/85/19 z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
11) (druk nr 634) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Piekary Śląskie na lata 2021-2049,
12) (druk nr 635) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok,
13) (druk nr 636) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/383/21 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Obszarowego Programu Likwidacji
Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XVII.”.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2020/2021.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2021 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.


Po przedstawieniu proponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Wesołowski poinformował, że:
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła projekty uchwał dot. wniosków i petycji.
 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Czempiel:
- poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na ostatnim posiedzeniu podjęła 3 uchwały
w sprawie petycji i wniosków,
- przekazał wniosek o włączenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta działań
w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19,
- rozpatrzenia wniosków z dnia 30 września 2021 r. grupy mieszkańców dotyczących przepisów
porządkowych oraz zapewnienia porządku na jednym z osiedli w Piekarach Śląskich,
- wniosku z dnia 19 października 2021 r. dotyczącego ratalnej spłaty zobowiązania wobec gminy,
- wniósł o rozpatrzenie ww. projektów uchwał na sesji Rady Miasta,
- dodał, że dokumenty zostały opublikowane w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
i są Państwu Radnym znane.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie w punkcie 3 jako podpunkt 14 - projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia
17 września 2021 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta działań w związku ze szczepieniami
przeciwko COVID-19 - druk nr 640.
Wynik głosowania nad wnioskiem:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie w punkcie 3 jako podpunkt 15 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 30
września 2021 r. grupy mieszkańców dotyczących przepisów porządkowych oraz zapewnienia
porządku na jednym z osiedli w Piekarach Śląskich – druk nr 641.
Wynik głosowania nad wnioskiem:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie w punkcie 3 jako podpunkt 16 - projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 19 października
2021 r. dotyczącego ratalnej spłaty zobowiązania wobec gminy – druk nr 642.
Wynik głosowania nad wnioskiem:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1. Druk nr 637 - 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 Tomasz Wesołowski poinformował, że:

- projekt uchwały radni otrzymali w dniu wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Radni otrzymali w dniu
27 października br.
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i sportu w dniu
26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 637.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/456/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7a do protokołu.
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2. Druk nr 625 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/378/21 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z późn. zm.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z Zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przestawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 625.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/457/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8a do protokołu.
3. Druk nr 626 - projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu
mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Stanisława Maczka
14/III/11.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z Zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przestawił cel w uzasadnienie, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
25 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 626.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/458/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9a do protokołu.
4. Druk nr 627 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta Piekary Śląskie na lata 2022 – 2025.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z Zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przestawił cel w uzasadnienie, z którym radni się zapoznali,
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- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
25 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 627.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za”: 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/459/21 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10a do protokołu.
5. Druk nr 628 – projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski 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
27 października br.,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 628 wraz
z uzupełnioną datą konsultacji społecznych.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 23,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/460/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11a do protokołu.
6. Druk nr 629 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 629.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
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- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/461/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12a do protokołu.
7. Druk nr 630 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski 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
27 października br.,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
25 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 630.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 15,
- głosy „przeciw”: 5,
- głosy „wstrzymujące się”: 2.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/462/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13a do protokołu.
8. Druk nr 631 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/266/20 z dnia 28 maja
2020 r. Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski 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
27 października br.,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
- pismem z dnia 21 października 2021 r. Prezydent Miasta przekazała autopoprawkę, która
została opublikowana w systemie tego samego dnia.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
 Radny Maciej Czempiel:
- nawiązał do posiedzenia Komisji Społecznej i dyskusji z II Zastępcą Prezydenta Miasta nad zmianą
dot. częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych w zabudowie wielorodzinnej,
- zaznaczył, że dotychczasowy zapis mówi o odbiorze 1 lub 2 razy w tygodniu,
- wyjaśnił, że w nowelizacji regulaminu proponuje się zapis o odbiorze tylko raz w tygodniu,
- wyraził swoje wątpliwości odnośnie proponowanej zmiany, gdyż obecny zapis o odbiorze odpadów
niesegregowanych 1 lub 2 razy w tygodniu stanowi dodatkową alternatywę,
- podkreślił, że obecnie obowiązujący zapis jest wystarczający,
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- nadmienił, że Zarządcy w zabudowie wielorodzinnej nie dbają należycie o mieszkańców,
co powoduje, że ponoszone są dodatkowe koszty,
- ocenił, że jest to temat do dyskusji z zarządcami budynków, gdzie placyki śmieciowe są zbyt małe,
- zaznaczył, że w regulaminie wymienione są normy, jakie powinny spełniać placyki śmieciowe,
- zwrócił uwagę na rejon ulic Gen. Ziętka i Ks. Piotra Skargi, gdzie jest duży problem spowodowany
tylko 1 śmietnikiem dla sporej części mieszkańców, a kiedyś znajdowały się tam 2 śmietniki,
- przyznał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest zarządcą tego terenu ma miejsce i możliwości,
aby utworzyć kolejne śmietniki,
- dodał, że śmietnik w tym miejscu jest zbyt mały, aby wywozić śmieci tylko raz,
- wskazał, że aktualny zapis o wywozie śmieci 1 lub 2 razy w tygodniu daje możliwość utrzymania
porządku właśnie w wyjątkowych sytuacjach, gdy tych śmieci jest już za dużo,
- zwrócił uwagę na to, co może dziać się po wprowadzonej zmianie w okresach przedświątecznych,
w których śmieci jest bardzo dużo,
- odniósł się do słów II Zastępcy Prezydenta Miasta, który wskazał, że problemy pojawiają się przy
9 z 383 śmietników, w tych przypadkach są one za małe i zarządcy nic z tym nie robią,
- ocenił, że w okresie przedświątecznym ZGK Sp. z o. o. będzie musiało odbierać odpady również
drugi raz,
- przypomniał, że aktualny zapis jest prawidłowy i korzystny w konkretnych przypadkach, gdy
na placyku śmieciowym jest zbyt wiele śmieci,
- zaznaczył, że mieszkaniec płaci ryczałt i nie ma ograniczeń co do pojemników,
- zaproponował, aby pozostawić aktualnie obowiązujący zapis w regulaminie.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- radny Maciej Czempiel przytoczył szereg sytuacji, w których aktualnie obowiązujący system się
nie sprawdza,
- zarządcy budynków nie dostosowują się do zapisów, które określa aktualny regulamin,
- różnie jest interpretowany zapis o odbiorze 1 lub 2 razy w tygodniu, co rodzi konflikty między firmami
odbierającymi odpady czy zarządcami nieruchomości wielorodzinnych,
- miała miejsce konsultacja tych zapisów z radcą prawnym, która jest zupełnie inna.
 Radca prawny Arkadiusz Buchenfeld:
- poinformował, że dokonując zapisu o częstotliwości odbioru odpadów Rada Miasta spełnia wymóg
ustawowy,
- wyjaśnił, że problem polega na tym, że Rada Miasta musi być świadoma skutków jakie wystąpią
po podjęciu konkretnej decyzji,
- zaznaczył, że aktualny zapis mówi, że odbiór odpadów może odbywać się minimum
raz w tygodniu, ale nie więcej niż 2 razy w tygodniu przy założeniu, że adresatem jest podmiot,
któremu powierzono odbiór odpadów komunalnych,
- dodał, że utrzymanie zapisu w obecnym brzmieniu skutkuje obowiązkiem odbioru odpadów
co najmniej raz w tygodniu przez wykonawcę usługi,
- wyjaśnił, że z perspektywy zarządcy nieruchomości aktualny zapis powoduje oczekiwanie na odbiór
odpadów 2 razy w tygodniu,
- tego typu interpretacje powodują pewne pole konfliktu interpretacyjnego,
- objaśnił, że do radnych będzie należeć decyzja, czy zarządcy zostaną pozbawieni roszczeń
dot. odbioru odpadów w wyższym standardzie czyli 2 razy w tygodniu, czy zapis zostanie ujednolicony
do odbioru odpadów niesegregowanych raz w tygodniu,
- podkreślił, że częstszy odbiór odpadów, poza zapisem regulaminowym, może być dobrą wolą
wykonawcy usługi.
 Radny Maciej Czempiel:
- wskazał stosowny zapis w ustawie, który precyzyjnie wskazuje, że odbiór odpadów następuje raz
w tygodniu,
- dodał, że w tej sytuacji gdy jest mowa o odbiorze minimum raz w tygodniu, to odbiorca równie dobrze
może odebrać odpady 6 razy i wystawić rachunek za wykonaną usługę,
- podkreślił, że w Piekarach Śląskich odbioru odpadów dokonuje spółka miejska, ale regulamin nie jest
tworzony dla niej.

7

 Radca prawny Arkadiusz Buchenfeld:
- wyjaśnił, że jeżeli odbiorca sam zdecyduje o częstszym odbiorze odpadów, to stanowi to jego
suwerenną decyzję i nie powinno to generować dodatkowych roszczeń,
- wskazał, że regulamin reguluje najważniejsze kwestie i określa standard i prawo dla mieszkańca
Piekar Śląskich,
- stwierdził, że ciężko określić, czy odbiorca będzie oczekiwał dodatkowego wynagrodzenia
za nadmiarowy odbiór,
- wyjaśnił, że w umowie łączącej gminę z podmiotem dokonującym odbioru odpadów brak jest
zapisów powodujących wnioskowanie o tego typu roszczenia.
 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- wskazała, że zmiany w tych zapisach dotyczą mieszkańców, którzy mieszkają w nieruchomościach
wielorodzinnych,
- zapytała, czy odbyły się spotkania bądź konsultacje z zarządcami w kwestii projektu uchwały,
- dopytała na jakich zasadach miałyby odbywać się dodatkowe kursy związane z odbiorem odpadów.
 Radny Czesław Wymysło:
- nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady Miasta, że wspólnoty, spółdzielnie
mieszkaniowe są źle zarządzane,
- wyraził żal w stosunku do II Zastępcy Prezydenta Miasta z powodu braku dyskusji
nad proponowanymi projektami uchwał z zarządcami nieruchomości,
- przypomniał, że ostatnie spotkanie z zarządem wspólnoty mieszkaniowej odbyło się 8 sierpnia 2020
r., gdzie była dyskusja o odbiorze 3 razy w tygodniu, a przystano na 2 razy i miały miejsce prośby dot.
budowy śmietników,
- poinformował, że Zarządca AD-DOM, Spółdzielnia Mieszkaniowa postawili pojemniki półpodziemne,
gdzie dobrze się to prezentuje, ale mają one ograniczoną pojemność, która była „przygotowana” na
dwa wywozy w ciągu tygodnia,
- podkreślił, że na pojemniki mieszkańcy wydali swoje pieniądze,
- zapytał jak ta sytuacja ma się do proponowanej zmiany, wyjaśnił, że nie ma wiele miejsca na kolejne
pojemniki,
- poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji II Zastępcę Prezydenta Miasta.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- nie twierdził, że spółdzielnie są źle zarządzane, gdyż nie ma takich kompetencji, by je kontrolować,
- wyjaśnił, że mieszkańcy miasta zgłaszają się i wskazują na niedociągnięcia związane np. z odbiorem
odpadów.
 Radny Łukasz Ściebiorowski:
- poinformował, że jako mieszkaniec budynku wielorodzinnego też zauważa, że różnie funkcjonują
zarządcy nieruchomościami,
- wyjaśnił, że segregacja odpadów wymaga dużej pracy, nauki, współpracy pomiędzy mieszkańcami
a zarządcą, miastem, firmą, która odbiera odpady,
-wskazał jak wygląda placyk śmieciowy na Osiedlu Powstańców Śląskich i dodał, że o takie miejsce
trzeba dbać,
- przekazał, że zwrócili się do niego mieszkańcy, którzy chcieli, aby do placyku śmieciowego został
utworzony klucz, na co Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła, ponieważ i tak zostanie zniszczony,
- wyjaśnił, że jeżeli jest szansa, aby ujednolicić częstotliwość odbiór odpadów w taki sposób, aby
nie tworzyło to sporów, to należy to uczynić,
- zapytał jak wyglądała obsługa placyków śmieciowych na przestrzeni ostatnich miesięcy.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- w trakcie sesji będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie wniosek mieszkańców budynków
wielorodzinnych, którzy zwracają się do Rady Miasta o doprecyzowanie regulaminu odbioru odpadów,
ponieważ w ich przypadku on się nie sprawdza.
 Radny Marcin Felderhoff:
- wyraził swoje wątpliwości dotyczące zmiany w regulaminie odbioru odpadów,
- nawiązał do słów Pana Mecenasa i zaznaczył, że nadmiarowa częstotliwość odbioru odpadów
w przypadku prywatnej, komercyjnej firmy mogłaby spowodować wzrost cen,
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- taka sytuacja może mieć miejsce przy okazji różnych dni świątecznych, kiedy odpadów jest więcej
niż zwykle, podmiot w ramach działalności gospodarczej może naliczyć dodatkowe stawki,
- zaznaczył, że śmieci jest produkowanych coraz więcej i ważne są względy higieny, gdyż
przeładowane śmietniki w okresie letnim nie stanowią dobrego rozwiązania.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- system odbioru odpadów polega na odbiorze wszystkich wyprodukowanych odpadów i w przypadku
budynków wielorodzinnych muszą być zapełnione - wymagane przepisami - minimalne pojemności
składowisk,
- w przypadku przepełnionych pojemników istnieje obowiązek odbioru odpadów,
- nadmienił, że sortował odpady zanim w Polsce zaczął obowiązywać system selektywnej zbiórki
odpadów, co sprawiało, że był 1 kubeł odpadów zmieszanych i był wywożony raz na 2 miesiące,
- w przypadku domów jednorodzinnych odbiór odpadów zmieszanych odbywa się raz na 2 tygodnie,
- z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że normatywy są za małe i powstają wymagania
częstszego wywozu odpadów.
 Radny Maciej Czempiel:
- zapytał czy Pan Przewodniczący zawnioskuje o odbiór odpadów z domków jednorodzinnych raz
na 4 tygodnie, skoro przy odbiorze raz na 2 tygodnie pojemniki są puste,
- wyjaśnił, że ZGK Sp. z o. o. przy odbiorze odpadów zbiera tylko zawartość pojemników, a zdarzają
się sytuacje, gdy śmieci leżą na ziemi, bo nie zmieściły się do pojemnika,
- zaznaczył, że dochodzi do sytuacji, że odpady z ziemi są wrzucane do pojemników przez firmy
sprzątające co powoduje ponowne – szybsze - ich zapełnienie,
- wskazał, że jeżeli odbiór odbywa się częściej, to nie ma problemu z nadmiarem śmieci,
- zaznaczył, że odbiór odpadów raz na tydzień sprawi nadmiar odpadów,
- nadmienił, że często mieszkańcy mają dużo śmieci, które produkują i pojemniki szybko się
zapełniają,
- zaproponował, aby zostało wprowadzone rozwiązanie o odbiorze odpadów znajdujących się poza
pojemnikami,
- stwierdził, że odbiór odpadów tylko raz w tygodniu nie daje nic więcej, poza niezadowoleniem
mieszkańców,
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że;
- nie będzie wnioskował o propozycję radnego Macieja Czempiela,
- w jego przypadku zostaje zapełniony pojemnik na odpady zmieszane w małej ilości,
- ze względu higieny odbiór odbywa się w przypadku domków jednorodzinnych raz na 2 tygodnie,
- z wypowiedzi radnego Macieja Czempiela wynika, że w jego miejscu zamieszkania jest za mało
pojemników na odpady.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- nie można dzielić mieszkańców Piekar Śląskich na lepszych i gorszych oddzielając tych, którzy
mieszkają w zabudowie wielorodzinnej od zabudowy jednorodzinnej,
- zastanawiał się nad tym czy radny Czesław Wymysło wypowiadał swoje słowa interesie
mieszkańców, czy zarządców wspólnot mieszkaniowych,
- jest mu przykro, bo za chwilę będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie wniosków
mieszkańców ulicy Gen. Ziętka,
- dodał, że jest zbulwersowany słowami radnego Czesława Wymysło, gdyż jego wypowiedź była
w interesie zarządców nieruchomościami,
- spotkania z przedstawicielami zarządców nieruchomościami odbywają się regularnie od 2018 r.,
- nie chodzi o to, aby zarządcy dopasowywali liczbę pojemników do częstotliwości odbioru,
- dokumentem obowiązującym dla miasta jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- do 2025 r. musi zostać osiągnięty poziom 65% selektywnej zbiórki odpadów, gdzie w 2020 r.
powinien być poziom 50 %,
- 17 grudnia 2020 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy, która umożliwiła obniżenie wskaźnika do 20 %,
- gdyby nie ta nowelizacja, to należałoby zapłacić ponad 1 mln zł kary za nieutrzymanie tego
wskaźnika,
- wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów w Piekarach Śląskich na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi
21,7%,

9

- dzięki współpracy z 2 firmami z Piekar Śląskich zajmującymi się recyklingiem odpadów ten wskaźnik
jest większy,
- zapisy Unii Europejskiej mówią, że w 2025 r. musi zostać osiągnięty wskaźnik 65%,
- w 2021 r. zakładane jest osiągnięcie ilości odpadów zmieszanych na 11 tys. ton, selektywna zbiórka
odpadów podzielona na 4 frakcje powinna wynieść 4 tys. ton,
- mieszkańcy rozpaczliwie i błagalnie proszą władze miasta i radnych, ponieważ chcą segregować,
gdyż zdają sobie sprawę z problemu związanego z odpadami,
- zarządcy nie dają możliwości odpowiedniego segregowania,
- mieszkańcy prosili, aby Rada Miasta nakazała budowę dodatkowych placyków śmieciowych
dla poszczególnych budynków,
- proponowanych zmian w regulaminie jest kilkanaście, a dyskusja trwa wokół tylko jednego
dotyczącego częstotliwości odbioru odpadów,
- ważne jest to, aby nie płacić milionów złotych kary za nieosiągnięcie odpowiedniego wskaźnika
selektywnej zbiórki odpadów,
- władze miasta spotykają się z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych i proszą, aby zostały
dostawione kolejne pojemniki w niektórych miejscach,
- rozwiązaniem jest wykorzystanie pojemników z miejsc, gdzie zostały zamontowane pojemniki
półpodziemne,
- z brakiem pieniędzy borykają się zarządcy mieszkań komunalnych, mimo to cały zasób
mieszkaniowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej został zaopatrzony w pojemniki i placyki
śmieciowe, z kolei Spółka Nieruchomości-Brzeziny dokonała tego w pół roku,
- zapis w regulaminie odbioru odpadów 1 lub 2 razy w tygodniu dla zarządców mieszkań komunalnych
oznacza 2 razy,
- przy ul. Sowińskiego 2, 4 i 6 w placyku śmieciowym znajduje się pojemnik na odpady BIO
o pojemności 240 l, z którego korzystają mieszkańcy 120 mieszkań,
- przy założeniu, że w każdym mieszkaniu mieszkają 3 osoby daje to 360 osób, a pojemnik odbierany
jest raz w tygodniu, to każdy z mieszkańców nie może wyprodukować więcej odpadów niż 1 litr
w tygodniu,
- przy ul. Ziętka 62 znajduje się pojemnik na odpady BIO o pojemności 1100 litrów dla ponad 1000
mieszkańców, co również daje 1 litr odpadów na 1 mieszkańca w tygodniu,
- normatywy były przekazane zarządcom 3 lata temu, aczkolwiek w większości miejsc nic się nie
zmieniło,
- segregacja odpadów kuchennych w zabudowie wielorodzinnej jest fikcją,
- sam posiada pojemnik na odpady BIO taki, jaki jest przeznaczony dla zabudowy wielorodzinnej
w niektórych przypadkach,
- zostanie zrobione wszystko wspólnie z Panią Prezydent i ZGK, aby w przyszłym roku nie było
potrzeby podnoszenia opłaty za wywóz śmieci,
- należy cały czas pamiętać o grożących karach za brak poziomu segregacji,
- jest gotowy do spotkań i rozmowy, mimo to żaden z prezesów nie skontaktował się w tej sprawie
przed sesją odpowiednio wcześniej,
- od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony dla wszystkich mieszkańców harmonogram odbioru
odpadów,
- władze miasta nigdy nie ryzykują i nie wprowadzają pewnych zmian, nie sprawdzając wcześniej tych
kwestii,
- miasto nie dopasowywało liczby pojemników do częstotliwości odbioru, tylko do liczby mieszkańców
i obowiązującej ustawy,
- nowe pojemniki są przystosowane na odbiór raz w tygodniu odpadów zmieszanych, które powinny
być nazwane resztkowymi i stanowić tylko te, których nie można wrzucać do żadnych innych
pojemników,
- istnieje problem z 9 lokalizacjami, gdzie konieczne jest dostawienie kolejnych kontenerów,
- możliwe jest wybudowanie placyków śmieciowych, w konkretnych lokalizacjach jest sporo miejsca
np. przy ul. Ziętka 62,
- obowiązuje uchwała, która umożliwiła stawianie pojemników i budowę placyków śmieciowych
w pasie drogowym,
- jest gotowy wskazać miejsce na budowę placyku śmieciowego w danych lokalizacjach,
- łopatami do odśnieżania śniegu ZGK Sp. z o. o. zbiera pozostałe śmieci, które nie zmieściły się
w kubłach,
- zmiana regulaminu spowoduje, że tzw. śmieciarka „taxi” przestanie jeździć,
- funkcjonuje śmieciarka „taxi”, która jeździ przez cały tydzień i na żądanie zarządców sprząta
pojemniki w różnych częściach miasta,
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- nie zostały nałożone kary na placyki śmieciowe, które nie spełniały warunków segregacji,
- nakładane są kary na systemy półpodziemne, które spełniają wymogi selektywnej zbiórki,
- jeżeli radnym zależy na dobru mieszkańców, a nie prezesów i zarządców, to powinni zagłosować
za zmianą regulaminu,
- na stronie ZGK Sp. z o. o. znajduje się cennik za odbiór odpadów,
- zapewnił, że ZGK Sp. z o. o. zadba o to, aby placyki śmieciowe były regularnie opróżniane
przed świętami.
 Radny Czesław Wymysło:
- podziękował za wypowiedź II Zastępcy Prezydenta Miasta,
- przeprosił za to, że się uniósł i zaproponował na zakończenie tej dyskusji zabranie głosu
przez przedstawicieli zarządców budynkami wielorodzinnymi.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- nie przewiduje takiej możliwości,
- otrzymał informację od II Zastępcy Prezydenta, że informacja o wprowadzanych zmianach została
wysłana 2 tygodnie przed sesją i przedstawiciele w tym czasie się nie zgłosili,
- rozmawiał z jednym z przedstawicieli i wyjaśnił kwestie formalne dot. wniosku o wycofanie
z porządku obrad projektów uchwał ze względu na brak konsultacji,
- projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dużo wcześniej.
 Radny Maciej Czempiel:
- zaznaczył, że pracownicy ZGK Sp. z o.o. wożąc ze sobą łopaty, sprzątają po sobie, gdy rozsypują
się śmieci w trakcie odbioru,
- dodał, że nie zna przypadku, że ZGK Sp. z o.o. sprząta cały placyk śmieciowy z tego co jest
porozrzucane wokół,
- wyjaśnił, że w rozmowie z Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej dowiedział się,
że wszystko, co znajduje się w pasie drogowym i nie jest związane z drogą jest usuwane,
- zwrócił uwagę, że śmietnik, o którym informował II Zastępca Prezydenta Miasta znajduje się
przy ul. Sowińskiego 1 i 3 i nie mieszka tam 360 osób, tylko 221, co stanowi dużą różnicę,
- poinformował o ogłoszeniu przetargu na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji,
- nadmienił, że miasto założyło, że w 2022 roku z terenu Piekar Śląskich zbierze 600 ton odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji,
- przy takim założeniu wynika, że w 2022 r. miasto zbierze od 1 mieszkańca 1 kg odpadów BIO
miesięcznie,
- zauważył sprzeczność w tej kwestii, gdyż proponuje się 1 odbiór odpadów na tydzień,
- podkreślił, że zła segregacja wynika z tego, co mieszkańcy obserwują, gdy odbierane są odpady
przez śmieciarki,
- wskazał, że zapis raz lub 2 razy jest logiczny i najbardziej słuszny.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- podtrzymuje swoją wypowiedź; twierdzi, że 1 lub 2 razy oznacza 2 wywozy w tygodniu,
- w przypadku odpadów biokuchennych ogłoszony został drugi przetarg,
- pierwszy przetarg nie rozstrzygnął się, bowiem nie ma chętnych do przystąpienia do przetargu,
- decyzje nie są podejmowane tylko zza biurka, a wszystko jest obserwowane w konkretnych
lokalizacjach,
- sam sprawdzał jak wygląda pojemnik na odpady biokuchenne i jeden z mieszkańców, który wyrzucał
śmieci nie miał ich posegregowanych, a mimo to wyrzucił worek do odpadów zmieszanych,
- oferta przetargowa jest okrojona, ponieważ instalacje boją się składać oferty na większe ilości,
- zdarzały się sytuacje, że w instalacjach nie były przyjmowane odpady ze względu na złą segregację,
- w zeszłym roku przetarg był określony na trzymiesięczną umowę, gdyż instalacje nie chciały
podpisywać umowy rocznej,
- instalacje cieszą się, gdy przyjeżdża śmieciarka z zabudowy jednorodzinnej, ponieważ tam odpady
są posegregowane,
- w jednej z lokalizacji przy ul. Sowińskiego pojemnik na odpady zmieszane stoi przed placykiem
śmieciowym i każdy ma do niego dostęp,
- zarządca tą nieruchomością również założył, że każdy mieszkaniec wyprodukuje 1 litr odpadów
kuchennych na tydzień.
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 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- zapytała, czy jeżeli zajdzie konieczność odbioru odpadów w okresie świątecznym zostanie naliczona
dodatkowa opłata wynikająca z regulaminu.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- zakłada, że do 24 grudnia 2022 r. wszystkie placyki śmieciowe i systemy półpodziemne zostaną
zrealizowane,
- jeżeli zarządca zadzwoni do ZGK w celu odebrania pojemnika z odpadami, to wykona to, z tym,
że zostanie naliczona opłata za dodatkowy wywóz,
- nie widzi problemu, aby zarządca dostawił wcześniej dodatkowy pojemnik,
- segregacja w Polsce powinna wyglądać tak, że mieszkaniec eliminuje ze swojego kubła papier,
szkło, plastik i BIO, a to czego nie da się rozdzielić na inne frakcje wrzuca się do pojemnika
z odpadami zmieszanymi,
- system segregacji odpadów jest na tyle rozbudowany i odbiór odpadów raz w tygodniu w zupełności
wystarczy,
- zdarzają się lokalizacje, z których jest odbierany pojemnik 2 razy w tygodniu wypełniony w 1/3.
 Radny Maciej Czempiel:
- zastanawiał się, czy pojemniki i placyki półpodziemne będą gotowe wcześniej niż do 24 grudnia 2022
r. oraz nad tym czy UM ma zabezpieczyć to, czy odpady segregowane będą właściwie odbierane, czy
mieszkańcy mają segregować właściwie, licząc się z tym, że właściwie segregowane odpady trafią
do zmieszanych, ponieważ miasto nie ma zabezpieczonego odbioru odpadu BIO,
- zapytał czy dyskusja dotyczy 9 placyków śmieciowych, na których występuje problem z segregacją
z 363 placyków na terenie całego miasta,
- stwierdził, że w przeciwieństwie do II Zastępcy Prezydenta Miasta głosowanie za nie jest dobrym
rozwiązaniem,
- zaproponował, aby projekt uchwały był głosowany z autopoprawką polegającą na wycofaniu w § 1
pkt 13.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- poprosił o zaufanie i przypomniał, że istnieje problem z 9 placykami śmieciowymi, a w zasadzie z 2,
które należą do ZGM,
- dyskusja toczy się wokół dostawienia pojemników w miejscach, gdzie ich brakuje,
- spółdzielnia opiera się na zapisach w ustawie, które wskazują wymagania dot. ustawienia
pojemników,
- wszyscy zarządcy budynkami wielorodzinnymi 3 lata temu zostali poinformowani o obowiązujących
zasadach.
 Radny Łukasz Ściebrowski:
- nawiązał do posiedzenia Komisji Społecznej i pytania czy po wprowadzeniu zmiany ZGK udzieli
odpowiedzi zwrotnej, jak sprawdza się system,
- poinformował, że uspokoiła go informacja, że ten system jest testowany już od 2 miesięcy,
 Radny Andrzej Wymysło:
- poinformował, że rozwiązanie problemu polega na rozpoczęciu prawidłowej segregacji, gdyż obecnie
mieszkańcy nie segregują tak jak należy.
 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- zapytała na jakich zasadach oraz w jakich sytuacjach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dostawia
pojemniki,
- zaznaczyła, że segregacja odpadów BIO w domu jednorodzinnym jest łatwiejsza i krótsza niż
w budynkach wielorodzinnych, gdzie trzeba przygotować się do segregacji na poszczególne frakcje,
- wskazała ewentualne problemy dlaczego mieszkańcy nie są w stanie dokładnie przeprowadzić
segregacji.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy blok trzeba przynajmniej 1 raz dziennie odpady
wynieść.
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 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- problem jest z 9 placykami śmieciowymi, a 2 z nich należą do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
więc tam pojemniki zostaną dostawione,
- wskazał, że na terenie ZGK Sp. z o. o. znajdują się pojemniki, które zostały po miejscach, gdzie
zamontowano pojemniki półpodziemne,
- mogłyby zostać udostępnione zarządcom budynków wielorodzinnych, ponieważ na terenie ZGK stoją
i niszczeją,
- z pozostałych pojemników skorzystała tylko Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- istnieje problem z zabudową wielorodzinną, gdzie jest mało placyków śmieciowych,
- pojemnik półpodziemny jest budowany nie dla częstotliwości odbioru, tylko dla potrzeb mieszkańców,
- jeżeli nie odbywa się nielegalny proceder, to odbiór odpadów raz w tygodniu jest wystarczający,
- wszystko zostało dokładnie przeanalizowane i poprosił o zaufanie,
- część opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców jest przeznaczona na tzw. działania edukacyjne
np. ogłoszenia, informacje o segregacji, konkursy dla dzieci,
- zostały wydrukowane ulotki dla każdego mieszkańca i rozdane zarządcom nieruchomości,
- przygotowano również naklejki, które zostaną przekazane zarządcom w celu naklejenia
w widocznym miejscu na pojemniku,
- zdarzyła się sytuacja w zeszłym roku, gdzie 1 z zarządców rozdał mieszkańcom ulotki
nieobowiązujące tj. z roku poprzedniego, nie zwracając nawet uwagi, że się różnią.
 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- wyraziła zadowolenie z powodu finansowania akcji edukacyjnych,
- dodała, że jej poprzednia wypowiedź wynika z tego, co słyszy od mieszkańców i nie rozumie
dlaczego została uznana za dziwną,
- wskazała, że wyrzucanie śmieci 1 raz dziennie jest stwierdzeniem na wyrost.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- nie uznał wypowiedzi radnej Małgorzaty Gruszczyk za dziwną,
- z jego osobistej praktyki oraz pozyskanych informacji wynika, że zazwyczaj inaczej wygląda
częstotliwość wynoszenia śmieci i 1 raz dziennie należy je wynieść.
Wobec braku dalszych zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 631
wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 15,
- głosy „przeciw”: 1,
- głosy „wstrzymujące się”: 6.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/462/21 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14a do protokołu.
9. Druk nr 632 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/267/20 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski 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 27 października
br.,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 632.
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Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 17,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 5.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/463/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15a do protokołu.
10. Druk nr 633 - projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/85/19 z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski 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 27 października
br.,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Społeczna: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 633.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 23,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 23,
- głosy „za” : 17,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 6.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/464/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16a do protokołu.
11. Druk nr 634 - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
25 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- pismem z dnia 27 października br. Prezydent Miasta przedłożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 634, przedkładając tekst jednolity zawarty w druku nr 643,
- pismem z dnia 28 października br. Prezydent Miasta przedłożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 643, przedkładając tekst jednolity zawarty w druku nr 645. Radni otrzymali
projekt uchwały przed sesją.
 Skarbnik Miasta Ireneusz Dzięcioł poinformował, że:
- autopoprawka dot. 5 przedsięwzięć, które stanowią załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
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- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach
Śląskich, gdzie proponuje się zmniejszyć limit wydatków w roku 2021 o kwotę 700 095 zł
oraz o tą samą kwotę zwiększyć limit wydatków przyszłego roku,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych proponuje się wykreślić
przedsięwzięcie pn. „ Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”,
- wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach
na terenie miasta Piekary Śląskie edycja 2021-2022 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 16 222
zł, zwiększenie limitu wydatków oraz limitu zobowiązania o tę samą kwotę,
- zmiana w budynku Domu Pomocy Społecznej dostosowująca budynek do wymogów ppoż.,
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 454 zł, zwiększenie limitu wydatków
oraz limitu zobowiązania o tę samą kwotę,
- wymiana dźwigu osobowego na dźwig hydrauliczny przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 2 806
zł, zmniejszenie limitu wydatków oraz limitu zobowiązania o tę samą kwotę w przyszłym roku.
 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- zapytała o powody nieotrzymania dofinansowania na termomodernizację Zespołu Szkół nr 1
w Piekarach Śląskich.
 Skarbnik Miasta Ireneusz Dzięcioł poinformował, że:
- o powodach braku dofinansowania poinformuje pisemnie.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- konkurs na termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich rozstrzygnął się dopiero
w tym roku, a wykonanie inwestycji było zaplanowane do końca tego roku,
- aktualnie w ZS nr 1 jest modernizowana sala do zajęć zawodowych-technicznych za kwotę 1,5 mln
zł,
- celowo zrezygnowano z tego remontu, gdyż nie było możliwe jego wykonanie,
- środki przeznaczone przez Unię Europejską zostały rozdzielone na 3 placówki MSP nr 5, MP nr 12
i MP nr 1,
- miasto nie wycofuje się z planowanego remontu Zespołu Szkół nr 1 i w przyszłości znowu
zawnioskuje o dofinansowanie tej inwestycji.
 Radny Łukasz Ściebiorowski:
- zaznaczył, że większość placówek oświatowych w Piekarach Śląskich jest po gruntownej
termomodernizacji,
- wskazał, że Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich jest największą szkołą i zarazem jedyną, która
pozostaje bez termomodernizacji, mimo wykonywanych inwestycji wewnątrz placówki.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 645.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/464/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17a do protokołu.
12. Druk nr 635 - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 26
października br.
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Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- pismem z dnia 27 października br. Prezydent Miasta przedłożyła autopoprawkę do projektu uchwały
zawartego w druku nr 635, przedkładając tekst jednolity zawarty w druku nr 644.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 644.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/465/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18a do protokołu.
13. Druk nr 636 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/383/21 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy
Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XVII.”.


Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:

- projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- projektodawca przedstawił cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu
25 października br.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza: pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 636.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/466/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19a do protokołu.
14. Druk nr 640 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Miasta działań w związku ze szczepieniami przeciwko
COVID-19.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali w dniu 25 października br.,
- 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 25 października br.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 640.
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Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/467/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20a do protokołu.
15. Druk nr 641 – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 30 września
2021 r. grupy mieszkańców dotyczących przepisów porządkowych oraz zapewnienia
porządku na jednym z osiedli w Piekarach Śląskich.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali w dniu 25 października br.,
- Komisja Skarg, Wniosków przedstawiła cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 października br.
 Radny Maciej Czempiel:
- przypomniał, że wnioski zostały uznane za bezzasadne nie dlatego, że mieszkańcy nie mają racji
tylko dlatego, że przepisy porządkowe istnieją, a kwestia zapewnienia porządku dotyczy Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 641.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 21,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 1.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/468/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21a do protokołu.
16. Druk nr 642 - projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 19 października 2021 r.
dotyczącego ratalnej spłaty zobowiązania wobec gminy.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- projekt uchwały radni otrzymali w dniu 25 października br.,
- Komisja Skarg, Wniosków przedstawiła cel w uzasadnieniu, z którym radni się zapoznali,
- sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 października br.
Wobec braku zgłoszeń poddano pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 642.
Wynik głosowania nad projektem uchwały:
- liczba radnych obecnych: 22,
- liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 22,
- głosy „za” : 22,
- głosy „przeciw”: 0,
- głosy „wstrzymujące się”: 0.
Przyjęta Uchwała Nr XLI/468/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22a do protokołu.
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Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok
2020/2021.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2020/2021
przedłożono w ustawowym terminie (załącznik nr 23 do protokołu),
- informacja została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji,
- była także omawiana na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26 października br.
Wobec braku zgłoszeń informacja została przez Radę przyjęta.
Ad. 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2020 złożonych przez radnych została radnym
przesłana wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i będzie stanowić załącznik do protokołu
dzisiejszej sesji (załącznik nr 24 do protokołu),
- pismem z dnia 14 października br. Wojewoda Śląski stwierdził, że oświadczenia majątkowe
Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta zostały złożone w terminie i nie zawierały
żadnych nieprawidłowości,
- oświadczenia majątkowe radnych wraz z korektami dokonanymi przez radnych zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wobec braku zgłoszeń informacja została przez Radę przyjęta.
Ad. 6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- pismem, które wpłynęło w dniu 12 października br. Prezydent Miasta przekazała informację
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy (załącznik nr 25 do protokołu),
- informacja została opublikowana w systemie w dniu 20 października br. i będzie stanowić załącznik
do protokołu sesji.
Wobec braku zgłoszeń informacja została przez Radę przyjęta.
Ad. 7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że informacja Prezydenta Miasta
z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny została Państwu radnym przekazana w dniu
26 października br. (załącznik nr 26 do protokołu).
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- 25 października 2021 r. dotarła informacja, iż miasto Piekary Śląskie pozyskało z I edycji
pilotażowego programu inwestycji strategicznych rządowego funduszu „Polski Ład” 25 650 000 zł oraz
4 275 000 zł na inwestycje w mieście,
- za 27 000 000 zł czyli 25 000 000 zł + 2 000 000 zł stanowiące wkład własny zostaną wybudowane
ulice: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, Radzionkowska,
Cicha, Darwina, Jasna oraz Kawalca,
- zostaną wybudowane jezdnie, a tam, gdzie możliwości na to pozwalają, chodniki i ścieżki rowerowe,
- kolejną inwestycją, na którą udało się pozyskać środki to zabezpieczenie kanału Szarlejki
w Piekarach Śląskich za blisko 5 000 000 zł I etap inwestycji,
- wraz z pracownikami Urzędu Miasta dołoży starań, aby inwestycje przebiegły sprawnie,
a mieszkańcy byli zadowoleni,
- złożył podziękowania Pani Senator Dorocie Tobiszowskiej za zaangażowanie, wsparcie, rozmowy
i pomoc, bez których miasto nie otrzymałoby pewnie tych środków,
- Pani Senator informowała o poprawkach, które należałoby dokonać, by wniosek został wyżej
oceniony przez Pana Premiera,
- liczy na więcej wobec obietnicy pomocy Pani Senator przy kolejnej okazji, ponieważ powstają kolejne
projekty m.in. łącznik ul. Sadowskiego i Skłodowskiej,
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- miasto na koniec II kwartału br. złożyło 63 wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”,
- nie tylko program „Czyste powietrze” pozwala na wymianę pieców na ekologiczne, także program
„Łączy nas energia” i Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Piekarach Śląskich,
- odbywają się spotkania w sprawie uruchomienia linii metropolitalnych w Piekarach Śląskich,
- władze miasta brały udział w Konwencie Prezydentów, który zrzesza Prezydentów Miast na prawach
powiatu w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, na którym podjęto decyzje, aby wszystkie
miasta na prawach powiatu w roku 2022 przyjęły maksymalne stawki zarówno w podatku
od nieruchomości jak i podatku od środków transportowych co jest związane z ewentualnym brakiem
możliwości utrzymania nadwyżki operacyjnej,
- Skarbnik Miasta brał udział w Konwencie Skarbników i tam ww. decyzje zostały podtrzymane,
- poprosił radnych Bartosza Szołtysika i Andrzeja Wymysło o przedstawienie relacji z biegowych
zawodów sportowych.
 Radny Andrzej Wymysło:
- poinformował, że w dniu 16 października br. w Radzionkowie odbył się sztafetowy Bieg Miast i Gmin,
w którym uczestniczyła reprezentacja Urzędu Miasta z Panią Prezydent na czele,
- podkreślił, że dzięki bardzo dobremu biegowi Pani Prezydent Piekary Śląskie, zajęli 18 miejsce
spośród 64 drużyn,
- pogratulował Pani Prezydent wspaniałego biegu.
 Radny Bartosz Szołtysik:
- poinformował, że odbyła się V edycja biegu, na którym udało się zebrać około 300 osób
najważniejszy nie był wynik, lecz idea charytatywna,
- zaznaczył, że odbyły się biegi dla dzieci, marsz nordic walking oraz bieg główny,
- dodał, że w zawodach udział wzięła Pani Prezydent oraz II Zastępca Prezydenta wraz z córeczką,
- zaznaczył, że jest to duże wyróżnienie, że Prezydenci reklamują bieg oraz ideę charytatywną,
- przekazał, że udało się zebrać 11 673 zł,
- wyjaśnił, że zebrane pieniądze zostaną przekazane piekarskim Warsztatom Terapii Zajęciowej.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- w drużynie Piekar Śląskich podczas biegu w Radzionkowie było 4 mężczyzna i jako 1 kobieta Pani
Prezydent,
- ważny był również czas podczas biegu charytatywnego, gdzie Pani Prezydent w kategorii open
spośród wszystkich kobiet zajęła 4 miejsce,
- jego 2 córeczki również ukończyły bieg.
 Radna Małgorzata Gruszczyk:
- wyraziła zadowolenie z pozyskanych przez miasto środków na budowę dróg,
- poinformowała, że poseł Jerzy Polaczek jako Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury opiniował
wnioski, o które ubiegało się miasto Piekary Śląskie,
- dodała, że z dniem 2 listopada br. rusza nabór na kolejną transzę środków,
- wyraziła nadzieję, że będzie to kolejna pozytywna odsłona dla miasta,
- poprosiła o oficjalną informację dla radnych o projektach, które miasto będzie zgłaszać w tym
zakresie,
- poinformowała, że Pan Poseł Jerzy Polaczek wcześniej zwrócił się do prezydentów miast z prośbą
o przekazanie wniosków i mógł zapoznać się z nimi oraz skonsultować wcześniej.
 II Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Słota poinformował, że:
- cieszy się, że Poseł Jerzy Polaczek wspierał miasto,
- Piekary Śląskie wniosek złożyły w dniu 26 lipca br., po tym jak została ustalona wersja wspólnie
z senator Dorotą Tobiszowską,
- złożonych wniosków nie można modyfikować,
- dużą rolę odegrała pomoc Senator Doroty Tobiszowskiej,
- 7 września br. wpłynęło zapytanie ze strony Posła Jerzego Polaczka.
Wobec braku dalszych zgłoszeń informacja została przez Radę przyjęta.
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Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres
międzysesyjny.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- w dniu 30 września br. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta uczestniczyła w inauguracji roku
akademickiego Piekarskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast 3 października
br. reprezentowała Radę Miasta w obchodach Święta Zabrza,
- w dniu 5 października br. Wiceprzewodniczący Rady Miasta uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- w dniu 6 października br. brał udział w konwencie miejskim inicjującym projekt „Biblioteka poza
biblioteką” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich,
- w dniu 8 października br. uczestniczył w obchodach Święta Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich,
- w dniu 16 października br. w imieniu władz samorządowych zostały złożone kwiaty pod pomnikiem
Papieża Jana Pawła II,
- w dniu 19 października br. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego dotyczącego koncepcji na
budowę kompleksu sportowego z basenem miejskim, którego jest członkiem,
- w dniu 21 października br. uczestniczył w uroczystości pasowania pierwszoklasistów Zespołu Szkół
Techniczno-Zawodowych,
- w dniu 23 października br. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta uczestniczyła w Wieczornicy z okazji
finału 13. Akcji „Wakacyjna Piekarska Kropla Krwi” organizowanej przez Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej KWK „Julian” w Piekarach Śląskich,
- w dniu 25 października br. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021/2022, na
której miały miejsce wybory władz Młodzieżowej Rady Miasta; przewodniczącą została Patrycja
Nowosielska, wiceprzewodniczącą Nadia Banasiak, sekretarzem Szymon Drewniok,
- zaś w dniu 26 października br. odbyło się kolejne spotkanie nt. prac nad budżetem organizowane
przez Przewodniczącego Rady Miasta i Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Ad. 9. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2021 r.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
-protokół XL sesji Rady Miasta z dnia 30 września 2021 r. został opublikowany w dniu 20 października
br.
- Radni nie zgłosili uwag, zatem stwierdził, że protokół został przyjęty przez Radę.
Ad. 10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Natalia Ciupińska-Szoska poinformowała, że:
- odebrała w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta podziękowania, dyplom oraz statuetkę za
zaangażowanie, pomoc i wsparcie od Honorowych Dawców Krwi,
- skierowała podziękowania również dla radnych za udział w pikniku,
- następna akcja oddawania krwi odbędzie się w pierwszą niedzielę listopada br.
 Radny Marcin Felderhoff:
- wskazał, że od wielu lat mieszkańcy nie mogą liczyć na rozwiązania ustawowe rządu w sprawie
uwolnienia rynku śmieci, przez co w dalszym ciągu funkcjonują monopoliści,
- poinformował, że Obywatelski Klub Radnych zbiera nakrętki przez co wspiera inne przedsięwzięcia
i ogranicza ilość odpadów,
- zaznaczył, że nie mogąc liczyć na rozwiązania systemowe, należy świadomie wybierać produkty.
 Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski poinformował, że:
- jako koordynator działań związanych ze zbiorem nakrętek w sercach dziękuje mieszkańcom
i sympatykom za włączenie się do akcji opróżniania serc,
- można zebrać około kilkuset kilogramów nakrętek, a obecnie doszło kolejne serce na wniosek radnej
Doroty Dudy Kozłowej Górze,
- stawka za 1 kg nakrętek wynosi zwykle 1 zł.
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 Radny Łukasz Ściebiorowski:
- poinformował, że w zeszłym tygodniu był obecny w Zespole Szkół Specjalnych razem z radnym
Andrzejem Wymysło i przekazał podziękowania dla Pani Prezydent za reprezentowanie w cyklu
biegowego Grand Prix,
- przypomniał, że złożył wniosek o zamontowanie tablicy pamiątkowej dot. kursowania tramwaju
na terenie miasta Piekary Śląskie,
- podziękował Panu Mecenasowi i Przewodniczącemu Rady Miasta za pracę nad nowym Statutem
Młodzieżowej Rady Miasta.
Ad. 11. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady XLI sesji
Rady Miasta Piekary Śląskie, dziękując wszystkim za udział.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski

Protokołował:
Przemysław Wyczółkowski
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