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PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 

z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 20 maja 2010 r. 
        w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

                           ul. Jana Pawła II 10. 
 

 
 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
W Sesji udział wzięło 20 radnych na ogólną liczbę 23. 
 
Radni nieobecni: 
Pani Grażyna Bartel 
Pan Karol termin 
Pan Stefan Wieczorek 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.     
 
3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miasta z dnia 25.03.2010 r., 23.04.2010 r.                
i 27.04.2010 r. 
 
4. Prezentacje sesyjne:  
 - Wojskowe Zakłady Mechaniczne 
 - KSSE – filia w Siemianowicach Śląskich. 
     
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6. Interpelacje radnych. 
 
7. Skargi wpływające do Rady Miasta 
   

    - podjęcie uchwał w sprawie: 

     18/XLVIII/10  w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Schűtza na działalność Miejskiego  
     Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.  

 

     20/XLVIII/10  w sprawie uznania skargi złożonej przez Pana Jerzego Mzyka                         
     na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich,            
     za bezzasadną. 
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8. Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 
Urzędu Pracy za 2009 r. – ocena współdziałania w ograniczaniu zjawiska wykluczenia 
społecznego bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców. 

 

uchwała nr 1/XLVIII/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok. 

uchwała nr 2/XLVIII/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok.   

uchwała nr 3/XLVIII/10 w sprawie: przyjęcia informacji dotyczącej współdziałania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Śląskich na temat: „Ocena współdziałania w ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego, 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców”. 
 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
4/XLVIII/10 – udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres jednego roku w trybie 
bezprzetargowym części nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1241/163 oraz 383/13. 
 
5/XLVIII/10 – częściowej zmiany uchwały Nr 24/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich           
z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zapewnienia pokrycia kosztów utrzymania 
dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji. 
 
21/XLVIII/10 – przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
6/XLVIII/10 – przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia 
się. 
 
7/XLVIII/10 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila 
Michałowskiego w Katowicach. 
 
8a/XLVIII/10  – zmian budżetu miasta na 2010 rok. 
 
9/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu György Lehel 
Dyrektorowi Domu Kultury Miasta Mohács (Węgry). 
 
10/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu József Szekó 
Prezydentowi Miasta Mohács (Węgry). 
 
11/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu  Ioan Vasinca 
Prezydentowi Miasta Campia Turzii (Rumunia). 
 
12/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Kurt-Jürgen 
Zander, Nadburmistrzowi Miasta Köthen (Niemcy). 
 
13/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Ulf Schindler, 
Przewodniczącemu Rady Miasta Köthen (Niemcy). 
 



 3 

14/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Petr 
Sagitarius, Burmistrzowi Miasta Jablunkov (Czechy). 
 
15/XLVIII/10  – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Dominique 
Baert, Merowi Miasta Wattrelos (Francja). 
 
16/XLVIII/10 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu prof. dr hab. 
Michałowi Kuleszy. 
 
17/XLVIII/10 – częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich                   
nr 615/2005 z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala 
Miejskiego  w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich : nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 
z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r.          
nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r. 
 
19/XLVIII/10  – przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez dotychczasowego dzierżawcę 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej geodezyjnie numerem 
2161/117 o powierzchni 821m2, obręb 55, położonej przy ulicy Śmiłowskiego 8-10. 
 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
11. Sprawy informacyjne. 
 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad.1. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLVIII Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna              
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Pana Adama Janika Prezesa Zarządu - Dyrektora 
Naczelnego Wojskowych Zakładów Mechanicznych, Pana Mariusza Reczko Członka 
Zarządu Johnson Controls Sp. z o.o., Pana Cezarego Garczarczyka Komendanta Miejskiego 
Policji, Pana Piotra Komrausa Prezesa Zarządu Spółki Aqua Sprint Sp. z o.o.  
 
 
Następnie przywitał Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, Zastępców Prezydenta Miasta  
Pana Dariusza Bochenka i Pana Henryka Ptasznika, Sekretarza Miasta Pana Piotra Madeję, 
Skarbnika Miasta Pana Henryka Falkusa, Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów,  
Mieszkańców oraz Radnych. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz przypomniał, iż Komisja Uchwał 
będzie pracowała w składzie: Radna Alfreda Barnaś, Radna Grażyna Bartel, Radny Jerzy 
Dinges oraz Przewodniczący Komisji Grzegorz Jurkiewicz.  
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż Komisja Uchwał została powołana na Sesji Rady 
Miasta w grudniu 2009 r. i będzie pracowała do końca kadencji tj. do listopada 2010 r. 
 
        

  Ad. 2 
Zmiany i uzupełnia porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w terminie 7 dni przed dniem Sesji,                   
na wniosek Prezydenta Miasta, wpłynął projekt uchwały: 
 
19/XLVIII/10  w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez dotychczasowego 
dzierżawcę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej geodezyjnie 
numerem 3216/117 o powierzchni 821m2, obręb 55, położonej przy ulicy Śmiłowskiego        
8 – 10. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż: 
 
na wniosek Komisji Polityki Społecznej wpłynął projekt uchwały: 
 
18/XLVIII/10  w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schűtza na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej  wpłynął projekt uchwały:    
 
20/XLVIII/10  w sprawie: uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną 
 
i zaproponował włączenie ww. projektów uchwał w punkcie 7 porządku obrad – skargi 
wpływające do Rady Miasta poprzez głosowanie. 
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie do porządku w punkcie           
– 7. Skargi wpływające do Rady Miasta projektu uchwały w sprawie: 
 
18/XLVIII/10  – uznania skargi Pana Andrzeja Schűtza na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.  
 
 
głosowanie:           za                      -                    20 
            przeciw             -                     0 
            wstrzym.           -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały nr 18/XLVIII/10 został włączony 
do porządku obrad. 
 

    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Radna Grażyna Bartel usprawiedliwiła swoją 
nieobecność na sesji z powodów zdrowotnych oraz poddał pod głosowanie włączenie                
do porządku obrad projektu uchwały: 
 
20/XLVIII/10  w sprawie uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
głosowanie:    za                  -                    20 
     przeciw         -                     0 
     wstrzym.       -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały nr 20/XLVIII/10 został 
włączony do porządku obrad. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta  /na wniosek Prezydenta Miasta/ zaproponował 
włączenie do porządku obrad projektu uchwały: 
 
21/XLVIII/10  w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji 
 
Ww. projekt uchwały nie był przedmiotem obrad na komisjach. 
 
głosowanie nad włączeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 21/XLVIII/10 
 
     za                -                    20 
     przeciw       -                     0 
     wstrzym.     -                     0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został włączony                       
do porządku obrad. 
                      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ad. 3 
 
Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miasta z dnia 25.03.2010 r., 23.04.2010 r.                    
i 27.04.2010 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż  protokół z Sesji RM  z dnia 25.03.2010 r. 
został uzupełniony o stenogram Pana Roberta Myrty zgodnie z wnioskiem.  
 
Propozycji zmian do ww. protokołów nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie następujących protokołów: 
 
z dnia 25.03.2010 r. wraz ze stenogramem Pana Roberta Myrty 
 
głosowanie:     za                -                      20 
      przeciw      -                        0 
      wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż protokół z Sesji RM z dnia 25.03.2010 r. został 
przyjęty.  
                          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
z dnia 23.04.2010 r. 
 
głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu: 
 
         za                 -                  20 
         przeciw        -                   0 
         wstrzym.      -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż protokół z dnia 23.04.2010 r. został przyjęty. 
                         / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
z dnia 27.04.2010 r. 
 
głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu: 
 
         za                -                19 
         przeciw       -                 0 
         wstrzym.     -                 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż protokół z dnia 27.04.2010 r. został przyjęty. 
                          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
           Ad. 4 
 
Prezentacje sesyjne. 
 
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. 
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Pan Adam Janik Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Mechanicznych 
przedstawił osiągnięcia kierowanego przez siebie Zakładu. 
 
Dyskusja 
 
Pan Jerzy Dinges 
Pan Adam Janik 
Pan Stanisław Sontag 
Pan Adam Janik 
Pan Adam Cebula 
Pan Adam Janik 
Pan Andrzej Gościniak – złożył podziękowania na ręce Pana Adama Janika Prezesa Zarządu 
Wojskowych Zakładów Mechanicznych 
Pan Adam Janik 
 
W następnej kolejności prezentacji dokonał Pan Mariusz Reczko  Dyrektor firmy Johnson 
Controls Sp.z o.o. w Siemianowicach Śląskich. 
 
Dyskusja 
 
Pan Jerzy Dinges 
Pan Mariusz Reczko 
Pan Robert Myrta 
Pan Mariusz Reczko 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Mariusz Reczko 
Pani Danuta Sobczyk 
 
Pan Mariusz Reczko 
Pan Adam Cebula 
Pan Mariusz Reczko 
Pan Andrzej Gościniak złożył podziękowania na ręce Pana Mariusza Reczko Dyrektora firmy 
Johnson Controls Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. 
Pan Jacek Guzy 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w Sesji Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady i stwierdził, że Rada Miasta jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
            Ad. 5 
 
II Zastępca Prezydenta  Miasta Pan Henryk Ptasznik złożył informację z działalności              
w okresie międzysesyjnym. 
 
Głos zabrali:  
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Robert Myrta  
Pan Andrzej Gościniak  
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           Ad. 6 
Interpelacje Radnych. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym interpelacje 
zgłosili:  Pan Adam Cebula /Nr 171/10/ oraz Pan Stanisław Sontag /Nr 172/10/ 
  
Radni na sesji zgłosili następujące interpelacje: 
 
Radny RM Mikołaj Wajda  

1094/XLVIII/10 
         / w załączeniu/ 
 
Radny RM Grzegorz Jurkiewicz  
 

1095-1098/XLVIII/10 
         / w załączeniu/ 
 
Interpelacja nr 1097/XLVIII/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji 
 
Radny RM Pan Andrzej Gościniak  
Radny RM Jerzy Dinges  

1099/XLVIII/10 
         /w załączeniu/ 
       
Radna RM Pani Danuta Sobczyk  
Radny Alojzy Grzesiek   

1100/XLVIII/10 
        /w załączeniu/ 
 
Radna Rady Miasta Danuta Sobczyk   
 

1101 - 1102/XLVIII/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Adam Cebula  

1103 – 1104/XLVIII/10 
          /w załączeniu/ 
 
 
Radna RM Tomasz Dzierwa  

1105/XLVIII/10 
         /w załączeniu/ 
 
Radna RM Małgorzata Liczberska  
 

1106 - 1111/XLVIII/10 
        /w załączeniu/ 
Radna RM Barbara Roguska  
 

1112 – 1114/XLVIII/10 
       /w załączeniu/ 
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Radny RM Jerzy Kurzawa  
1115/XLVIII/10 

 
Interpelacja dotyczy uruchomienia linii autobusowej w zamian zlikwidowanego tramwaju  
linii nr 12. Proszę o informację kiedy zgodnie z wstępną informacją uzyskaną przy likwidacji 
tramwaju linii 12,  linia autobusu jeżdżącego do Chorzowa będzie przebiegała obok torów 
tramwajowych. Kiedy zostanie wycofany autobus z ul. Grunwaldzkiej? 
 

1116/XLVIII/10 
 
Interpelacja dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli. Panie Prezydencie dlaczego nie 
wykonano w przedszkolach naboru do grup trzylatków? Co stanęło na przeszkodzie? 
 

1117/XLVIII/10 
 
Interpelacja trzecia. Proszę o informację statystyczną – jakie było zapotrzebowanie na miejsca 
w przedszkolach w poszczególnych grupach wiekowych zgłoszona przez rodziców? 
Czy ilość miejsc w przedszkolach pokrywa to zapotrzebowanie? Ile dzieci nie zostało 
przyjętych do przedszkoli? 

1118/XLVIII/10 
 
Panie Prezydencie w związku z interwencjami mieszkańców ulicy Zubrzyckiego uprzejmie 
zapytuję kiedy zostanie rozwiązany problem parkowania pojazdów uczestników imprez             
w Centrum Kultury? Czy przewiduje się budowę dodatkowych miejsc parkingowych                  
w pobliżu Centrum Kultury? 

1119/XLVIII/10 
 
Problem parkowania przy Szkole Nr 8 od wielu lat jest wielce uciążliwy dla mieszkańców 
ulicy Skrzeka i Wójcika. Pytanie – kiedy wybudowane zostaną w tym miejscu dodatkowe 
miejsca parkingowe dla osób dowożących dzieci do szkoły? 
 
W punkcie interpelacje, podziękowania złożyli: 
 
Pan Marian Jadwiszczok 
 
Nie mam dzisiaj żadnej interpelacji lecz mam podziękowanie. 
Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Jackowi Guzemu oraz Naczelnikowi Ochrony 
Środowiska Panu Witoldowi Dułakowi za realizację kolejnego punktu ze strategii dla miasta 
jakim jest otworzenie Stawu Remiza. To co nie można było wykonać latami nareszcie zostało 
wykonane i to w sposób profesjonalny. Staw ekologiczny, bo taki ma teraz status został 
ciekawie zaprojektowany jak i wykonany. Bardzo dobrze wkomponował się w całość 
pięknego otoczenia jakim jest teren wokół bażantarni, pola golfowego, ścieżek rowerowych. 
Roślinność jaka powstanie przy stawie jak i ptactwo oraz płazy pojawiające się wokół 
przyciągną wielu miłośników natury. Ponadto wielkie podziękowania za to co zostało 
wykonane w lesie bażantarni. Rzeczywiście miejsce to jest wręcz nie do poznania. 
Uporządkowano i prześwietlono wiele drzew, poszerzono i wyrównano alejki gdzie teraz 
bezpiecznie można spacerować jak i przemieszczać się na rowerze. Wyposażono teren                 
w paśniki dla zwierzyny leśnej, tylko przyklasnąć. Aby przekonać się o walorach tego terenu 
należy po prostu tam niebawem zajrzeć – polecam. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji 
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będąc na kontroli całego obszaru bażantarni była pod wrażeniem wykonanych tam prac lecz 
ostatnie dni powodzi mogą te tereny nieco uszkodzić, oby jak najmniej. 
Jeszcze raz dziękuję.  
 
Pani Danuta Sobczyk  
 
Chcę skorzystać z okazji i podziękować bardzo serdecznie Panu Komendantowi Policji,            
bo  na ulicy Sobieskiego dodatkowe patrole zdały egzamin i tam już jest poprawa 
bezpieczeństwa. Myślę, że ta współpraca pomiędzy miastem a Policją ona rozwija się bardzo 
dobrze i także Policja zwróci uwagę na ulicy Sobieskiego i Powstańców.  
To już jest moja uwaga - młodzi ludzie nie mogą czuć się bezkarni oni muszą rozumieć, że im 
się nie opłaca takie działanie i kary wobec tych osób powinny być na tyle surowe i skuteczne, 
żeby osoby dokonujące tych dewastacji, żeby im się to po prostu nie opłacało. 
 
Na poniższe interpelacje odpowiedzi zostały udzielone na sesji. 
 
Pani Barbara Merta 

1120/XLVIII/10 
 
Proszę w trybie pilnym o uporządkowanie terenu (zagajnik) za ogródkami działkowym 
„Kwiat Jabłoni” przy ul. Brzozowej. Teren ten wymaga likwidacji lokalnego wysypiska 
śmieci i przycięcia roślinności. Mam sygnały, że takich lokalnych wysypisk śmieci w mieście 
jest sporo, stąd moja prośba, aby Strażnicy Miejscy dokonali lokalizacji takich miejsc               
i wpłynęli na osoby odpowiedzialne na ich uporządkowanie ze skutkiem natychmiastowym. 
Proszę o oczyszczenie również rynku miejskiego z psich odchodów. 
 
Pan Robert Myrta 

1121/XLVIII/10 
 
Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni. Mam parę interpelacji niemniej pierwsza 
będzie musiała być zmieniona w tej wersji, którą przygotowałem ponieważ muszę w pewnym 
sensie domniemywać, a tu w tym momencie zgłaszam się do Pana Prezydenta. W związku            
z tym, że domniemuję, że przedstawiając Radnym odpowiedzi na interpelacje podpisując się 
pod załączonym pismem zapoznaje się Pan też z odpowiedzią. I tu bym prosił o odpowiedź 
czy tak, czy nie, wiadomo w odpowiednim momencie. Jeżeli i teraz kontynuuję swoją 
interpelację pierwszą, składającą się w związku z tym z dwóch pytań – jeżeli Pan czyta 
odpowiedzi, pod którymi się Pan podpisuje to znaczy mam pytanie czy ……. interpelacje, 
zapoznaje się Pan z samą treścią interpelacji? 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Jeszcze raz zapytam, czy ta forma jest właściwa. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi. 
 
Pan Robert Myrta 
 
Dziękuję uwzględnię, za chwilę przedstawię uzasadnienie. Proszę mi nie przerywać, bo wtedy 
uzasadnienie będzie przedstawiało cały problem sprawy. A pytam dlatego, bo mam 
wątpliwości. Oznacza to, że w odpowiedzi na interpelacje i interpelacje niektórych koleżanek 
moich i kolegów, którzy nie zaliczają się do grupy, czy też koalicji, czyli inaczej grupy 
popierającej Pana Prezydenta otrzymują odpowiedzi na interpelacje nie na temat, czasami 
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częściowo na temat. Zdarza się też, że wcale nie otrzymuję albo znacznie powyżej ustalonego 
ustawowego 14-dniowego terminu. Dla przykładu na ostatnich dwóch sesjach złożyłem               
6 interpelacji w tym jedna powtórzona. Na tą powtórzoną otrzymałem można powiedzieć 
pełna odpowiedź, na dwie odpowiedź częściową, na kolejną w ogóle, … nie na temat,              
a na ostatnią dzisiaj otrzymałem odpowiedź, czyli zdecydowanie po terminie. A tak naprawdę 
to były dwa zdania tylko. Pytanie dlaczego to miesiąc trwało. Rozumiem, że Pan Prezydent 
Radnych, którzy są w opozycji nie traktuje jako osoby, które chce wspierać, które chcą 
realizować postulaty, domniemuję, że tak może być. Niemniej chciałem zauważyć, że 
składając interpelację składam je w imieniu i dla dobra mieszkańców, nie dla siebie i chodzi  
o sprawy związane z ich problemami. Dlatego….. do Pana Prezydenta i proszę o odpowiedź 
na sesji, czy pisemne odpowiedzi na interpelacje będą merytoryczne i będą dotyczyły danego 
zagadnienia i to w całości i terminowo, bo jeżeli nie to faktycznie szkoda odpowiadać, szkoda 
lasów i wystarczy odpowiedź na sesji. To jest moja pierwsza interpelacja. 
 

1122/XLVIII/10 
 
2. Proszę o informację ustną na sesji ,kiedy do Biura Rady wpłynęły dokumenty dotyczące 
powstania nowego klubu radnych „Aktywni i Niezależni” które w dniu przedostatniej sesji 
Rady Miasta a konkretnie 23 kwietnia zostały złożone do biura podawczego Urzędu Miasta     
w Siemianowicach Śląskich?  
 

1123/XLVIII/10 
 
3. Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynął złożony w dniu                     
29 kwietnia br. w  biurze podawczym Urzędu Miasta projekt  uchwały której projektodawcą 
jest radny Karol Termin - projekt dotyczy  zmian w  Komisji Rewizyjnej o następującej treści.    
 
Uchwała nr ….. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia…………2010 r.  
 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami)  
 
                                      Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 
 

§ 1 

Powołać Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemianowic Śląskich, składającą się z siedmiu osób.  

§ 2 

Powołać następujący skład osobowy ww. komisji: 
Beata Breguła (Klub Radnych PO-PS) 
Małgorzata Liczberska (Klub Radnych PiS) 
Robert Myrta (Klub Radnych „Aktywni i Niezależni”) 
Barbara Roguska (Klub Aktywnych Radnych) 
Karol Termin (Klub Radnych „Niezależni”) 
Mikołaj Wajda (Koalicyjny Klub Radnych „Nowe Siemianowice") 
Stefan Wieczorek (Klub Radnych FS) 
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§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 387/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.                  
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich.  
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Projektodawca - Karol Termin. 
      
Uzasadnienie: W związku z powołaniem i zgłoszeniem nowych klubów radnych, uchwała ma 
na celu utworzenie Komisji Rewizyjnej zgodnej z punktem 1 paragrafu 118  Statutu Miasta. 
 

1124/XLVIII/10 
      
4. Proszę o informację ustną na sesji, czy powołany 22 kwietnia 2010 r. i funkcjonujący Klub 
Aktywnych Radnych  oraz powołany 23 kwietnia 2010 r. i funkcjonujący Klub Radnych 
„Aktywni i Niezależni” zgodnie z zapisem art. 18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.        
o samorządzie gminnym oraz zgodnie z zapisem par. 118 pkt. 1 Statutu Miasta Siemianowice 
Śląskie ma ustawowe i statutowe prawo delegowania swoich przedstawicieli do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta.  

1125/XLVIII/10 
 
5.Proszę o informację ustną na sesji, czy Przewodniczący Rady Miasta przekraczając 
uprawnienia wynikające z zapisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, jednocześnie pozostając w bezczynności wobec zgłoszonego przez Klub 
Aktywnych Radnych i Klub Radnych „Aktywni i Niezależni” kandydatów do komisji 
rewizyjnej, swymi działaniami pozbawia radnych tych klubów realizacji uprawnień 
przysługujących im z tytułu wykonywanego mandatu radnego. 
 

1126/XLVIII/10 
 
6. Proszę o informację ustną na sesji, dlaczego Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej 
Gościniak, przekraczając uprawnienia wynikające z zapisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia              
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednocześnie pozostając w bezczynności wobec 
zgłoszonego przez Klub Aktywnych Radnych i Klub Radnych „Aktywni i Niezależni” 
kandydatów do komisji rewizyjnej, swymi działaniami pozbawia radnych tych klubów 
realizacji uprawnień przysługujących im z tytułu wykonywanego mandatu radnego i dlaczego 
Pan Andrzej Gościniak Przewodniczący Rady Miasta swymi działaniami zmierza do paraliżu 
funkcjonowania Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta Siemianowic Śląskich. 
 

1127/XLVIII/10 
 
Tu krótka, która zgłoszona została przed samą sesją. W imieniu mieszkańców chciałbym 
uzyskać informację czy jest przygotowany jakiś plan remontów dróg po okresie zimowym,                   
bo jest bardzo dużo dziur w mieście. Są pewne rejony, gdzie od paru lat nie była naprawiana 
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nawierzchnia i czy jest taki harmonogram, jeżeli tak to gdzie można się z takim 
harmonogramem zapoznać. 

1128/XLVIII/10 
 
Interpelacja także zgłoszona przed sesją. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich, którzy mieli 
okazję uczestniczyć w koncercie z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina chcieli się 
dowiedzieć i usłyszeć informację od Pana Prezydenta, dlaczego działania związane z tak 
ważną imprezą, uroczystością jak 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina i koncert, który 
miał miejsce 29 kwietnia 2010 r. w Zameczku przez miasto, osoby zarządzające kulturą w 
mieście jest, było ignorowane. A dlaczego pytam, ponieważ wpłynęła informacja do Urzędu 
Miasta  z prośbą o zamieszczenie w publikatorach miejskich na stronie internetowej i niestety 
nie udało się tego zamieścić. Co prawda czas był bardzo długi, bo wpłynęło to 7 kwietnia, 
koncert był 29 kwietnia, niemniej ja rozumiem Panie Prezydencie, że pewnych rzeczy 
dotyczących spraw politycznych może Pan nie chce mieszać w tym, ale spraw kultury 
dlaczego nie. 
  

Ad. 7 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
/na wniosek Komisji Polityki Społecznej/ 
projekt uchwały w sprawie: 
uznania skargi Pana Andrzeja Schűtza na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
/18/XLVIII/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4 (przy 4 obecnych) 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 
                   za                  -                20 
        przeciw         -                 0 
                             wstrzym.       -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
(na wniosek Komisji Rewizyjnej) 
projekt uchwały w sprawie: 
uznania skargi złożonej przez Pana Jerzego Mzyka na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
(20/XLVIII/10 ) 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż ww. projekt uchwały nie był przedmiotem 
obrad komisji. 
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Głos zabrał Pan Stanisław Sontag, po czym Przewodniczący Rady Miasta ustosunkował się 
do wypowiedzi Pana Stanisława Sontaga. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: 
             za               -                 18 
             przeciw      -                  0 
             wstrzym.    -                  1 
 
                           1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 8 
 
 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu 
Pracy za 2009 r. – ocena współdziałania w ograniczaniu zjawiska wykluczenia społecznego 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców 
                 
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta oraz zaproponował procedowanie              
nad niżej wymienionymi projektami uchwał Nr 1/XLVIII/10, 2/XLVIII/20 i 3/XLVIII/10                
z odrębnymi głosowaniami: 
 
projekt uchwały nr 1/XLVIII/10  w sprawie: 
przyj ęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok. 
 
 Opinie Komisji do projektu uchwały nr 1/XLVIII/10, 2/XLVIII/10 i 3/XLVIII/10: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji ww. projekty uchwały przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad ww. projektami uchwał głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Głos zabrała Pani Danuta Sobczyk 
               
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1/XLVIII/10 
             za                      -                    20 
             przeciw             -                     0 
             wstrzym.           -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                             /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały nr 2/XLVIII/10  w sprawie: 
przyj ęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Śląskich za 2009 rok. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 1/XLVIII/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 2/XLVIII/10 
                 za                -                     19 
      przeciw       -                      0 
      wstrzym.     -                      0 
 
 
                     1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                         /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 3/XLVIII/10  w sprawie: 
przyj ęcia informacji dotyczącej współdziałania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich na temat: „Ocena 
współdziałania w ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego bezrobocia                    
i aktywizacji zawodowej mieszkańców”. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 1/XLVIII/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 3/XLVIII/10 
         za                -                    20 
         przeciw       -                     0 
         wstrzym.     -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
              /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak na ręce Pani Hanny Becker Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej złożył podziękowania. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach do godz. 15.35 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady i stwierdził, że Rada Miasta jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Ad. 9 
Podjęcie uchwał. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym 
części nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich stanowiących części 
działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1241/163 oraz 383/13. 
/4/XLVIII/10/ 



 16 

Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Głos zabrali: 
 
Pani Barbara Merta  
Pan Dariusz Bochenek udzielił odpowiedzi na zapytanie Pani Barbary Merty 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Dariusz Bochenek – c.d. odpowiedzi na zapytanie Pani Barbary Merty 
Pan Andrzej Gościniak  
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
       za              -                     19 
       przeciw     -                      1 
       wstrzym.   -                      0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował procedowanie nad projektami uchwał                
nr 5/XLVIII/10 i 21/XLVIII/10  z odrębnymi głosowaniami. 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu wobec ww. propozycji. 
 
projekt uchwały nr 5/XLVIII/10  w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały Nr 24/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia           
25 stycznia 2007 roku w sprawie zapewnienia pokrycia kosztów utrzymania 
dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji. 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
     za                -                 20 
                przeciw      -                   0 
     wstrzym.    -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały nr 21/XLVIII/10  w sprawie: 
przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
Projekt uchwały nr 21/XLVIII/10 nie był przedmiotem obrad komisji. 
Radni z ww. projektem uchwały zapoznali się w dniu sesji RM. 
 
głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały: 
                za                -                  20 
     przeciw       -                   0 
     wstrzym.     -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia na własność gminy pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się 
/6/XLVIII/10/   

 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
     za               -                 20 
                przeciw      -                   0 
     wstrzym.    -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

 
projekt uchwały w sprawie: 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila 
Michałowskiego w Katowicach 
/7/XLVIII/10/ 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
     za               -                 20 
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                przeciw      -                   0 
     wstrzym.    -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmian budżetu miasta na 2010 rok 
/8/XLVIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował o wniesionej 
autopoprawce przez Prezydenta Miasta do ww. projektu uchwały. Rada Miasta otrzymała 
projekt uchwały wraz z autopoprawką – tj. projekt uchwały 8 a/XLVIII/10. 
 
Głos zabrali: 
 
Pan Robert Myrta 
Pan Jacek Guzy udzielił wyjaśnień do zapytań Pana Roberta Myrty 
Pan Andrzej Gościniak     - proszę o zmianę ekranu, nie udzielę głosu zamknięta lista. Proszę 
o zmianę ekranu przystąpimy do głosowania, taka jest procedura proszę się tego nie tylko 
nauczyć, ale zaakceptować. Demokracja na procedurze stoi. Przystąpimy do głosowania. Ja 
udzielam głosu na sesji. Przystąpimy do głosowania projektu uchwały nr 8/XLVIII/10. 
 
Kto jest za tym, ażeby projekt uchwały nr 8/XLVIII/10 w sprawie zmian budżetu miasta            
na 2010 rok przyjąć. Zarządzam głosowanie: 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
     za               -                   19 
     przeciw      -                     0 
     wstrzym.    -                     0 
                                           1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/. 
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Pan Andrzej Gościniak – zanim przystąpię do punktu 9, osobie spośród publiczności 
przypominam, iż każdy może zabrać głos na sesji w trybie przewidzianym w Statucie Miasta 
Odsyłam do Statutu Miasta, który jest dostępny dla wszystkich w Biurze Rady. Żeby nie 
trzeba było tam pójść przypominam, iż wystarczy wystąpić pisemnie do przewodniczącego 
Rady, podać temat …. , będzie udzielona. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zaproponował jednoczesne procedowanie nad 
projektami uchwał nr 9/XLVIII/1, 10/XLVIII/10, 11/XLVIII/10, 12/XLVIII/10,  
13/XLVIII/10,  14/XLVIII/10 i 15/XLVIII/10  z odrębnymi głosowaniami 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu wobec ww. propozycji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu do ww. projektów uchwał Pani Barbarze Mercie. 
                            /stenogram wypowiedzi – strona 19a protokołu – w załączeniu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta ponownie zapytał czy jest sprzeciw w sprawie jednoczesnego 
procedowania nad ww. projektami uchwał z odrębnymi głosowaniami, po czym 
poinformował, że Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu wobec tejże propozycji. 
 
Opinie Komisji do projektów uchwał:  9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15/XLVIII/10 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji ww. projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Polityki Społecznej  nad ww. projektami uchwał głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Pani Barbara Roguska – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni,             
ja w kwestii formalnej. Zgodnie z § 74 Statutu proszę Pana Przewodniczącego o odnotowanie 
w protokole odebranie głosu Panu Radnemu Myrcie. 
 
Pan Andrzej Gościniak – wyjaśniam. Dlatego między innymi mamy pełną transparentność 
naszego posiedzenia. Zwracam Pani Radnej uwagę, że nie odebrałem głosu Radnemu o 
którym Pani mówiła. Zamknąłem listę przy milczącym sprzeciwie i po zamknięciu listy Pan 
Radny się zgłosił. Program to przewiduje, znaczek „stopu” się ukazał. Nie po raz pierwszy 
zresztą pan Radny Myrta nie stosuje się do procedury do której stosuje się znakomita 
większość. 
Bardzo proszę wystąpienie indywidualne w projekcie uchwał nr 9 – 15 
 – Radna Małgorzata Liczberska. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Ponadto do ww. projektów uchwał głos zabrali: 
 
Pan Adam Cebula 
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Pan Zbigniew Krupski 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Piotr Madeja Sekretarz Miasta 
 
Głosowania nad poniższymi projektami uchwał: 
 
- nr 9/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu György Lehel   
Dyrektorowi Domu Kultury Miasta Mohács (W ęgry). 
 
  głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
    za  -                    19 
    przeciw           -                     0 
    wstrzym.         -                     0 
 
                             1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
nr 10/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu József Szekó 
Prezydentowi Miasta Mohács (Węgry) 
 
głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
    za                -                      19 
    przeciw       -                       0 
    wstrzym.     -                       0 
 
                              1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
nr 11/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Ioan Vasinca 
Prezydentowi Miasta Campia Turzii (Rumunia) 
 
głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
        za              -                 20 
        przeciw     -                  0 
        wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
           /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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nr 12/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Kurt-Jürgen Zander, 
Nadburmistrzowi Miasta Köthen (Niemcy) 
 
głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
         za              -                 20 
         przeciw     -                  0 
         wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
nr 13/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Ulf Schindler, 
Przewodniczącemu Rady Miasta Köthen (Niemcy) 
 
głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
         za              -                 20 
         przeciw     -                  0 
         wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
nr 14/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Petr Sagitarius, 
Burmistrzowi Miasta Jablunkov (Czechy) 
 
głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
          za              -                 20 
          przeciw     -                  0 
          wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta, 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
nr 15/XLVIII/10  w sprawie: 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Dominique Baert, 
Merowi Miasta Wattrelos (Francja) 
 
 głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
 
              za                -                  20 
              przeciw       -                   0 
              wstrzym.     -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu prof. dr hab. Michałowi 
Kuleszy 
/16/XLVIII/10/ 
 
Na wstępie do ww. projektu głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak. 
 
Następnie głos zabrali: 
 
Pani Alfreda Barnaś 
Pan Andrzej Gościniak udzielił wyjaśnień do zapytania Pani Alfredy Barnaś 
Pan Jerzy Becker 
Pan Piotr Madeja Sekretarz Miasta 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
     za                -                 18 
                przeciw      -                   0 
     wstrzym.    -                   1 
 
                                  1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                     /głosowanie imienne stawni załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 
27.10.2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego      
w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r. nr 22/2007 z dnia 
25.01.2007 r. nr 92/2007 r. nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r. nr 391/2008 z dnia 
29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r. 
/17/XLVIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. - 1 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
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 głosowanie nad podjęciem wymienionego projektu uchwały: 
       za              -                20 
       przeciw     -                 0 
       wstrzym.   -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości 
zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej geodezyjnie numerem 3216/117                
o powierzchni 821 m2, obręb 55, położonej przy ulicy Śmiłowskiego 8-10. 
/19/XLVIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
   
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
 
Dyskusja 
 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak ustosunkował się do wypowiedzi Pana Roberta Myrty 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pan Andrzej Gościniak 
Pani Barbara Roguska 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Tadeusz Hołysz – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem 
 
Pan Marian Jadwiszczok zgłosił wniosek formalny o przerwanie dyskusji nad ww. projektem 
uchwały i przystąpienie do głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada nie wyraziła sprzeciwu w sprawie wniosku 
Pana Mariana Jadwiszczoka i zamknął listę osób zgłoszonych do dyskusji 
 
Pan Jerzy Dinges  
Pani Barbara Merta 
Pan Adam Cebula 
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pan Tadeusz Hołysz 
Pan Jerzy Kurzawa 
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Pan Tadeusz Hołysz 
Pani Barbara Roguska 
Pan Tadeusz Hołysz 
Pan Jacek Guzy 
Pan Dariusz Bochenek 
Przewodniczący Rady Miasta – do protokołu przypominam, iż debata nad projektem uchwały 
trwała 21 minut, myślę, że to wystarczająco wyczerpujące zagadnienie. 
Dwa – wcześniej poprzedzona była debata na wszystkich komisjach, gdzie można było zadać 
wszystkie możliwe dotyczące tematu pytania. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
           za                 -                     12 
           przeciw        -                      0 
           wstrzym.      -                      5 
 
                          3 osoby nie brały udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
                                                /nieważne głosowanie/ 
  
W wyniku 2 uwag Przewodniczący Rady Miasta ogłosił reasumpcję głosowania nad 
projektem uchwały nr 19/XVIII/10  w sprawie: 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości 
zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej geodezyjnie numerem 3216/117               
o powierzchni 821m2, obręb 55, położonej przy ulicy Śmiłowskiego 8-10. 
 
reasumpcja głosowania nad projektem uchwały nr 19/XVIII/10 
          za             -                 14 
          przeciw    -                   0 
          wstrzym.  -                    5 
 
                          1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 10 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych interpelacji oraz sposobie 
odpowiedzi. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Tomasza Dzierwy dot. zatrudnienia w Szpitalu prywatnej 
firmy udzielił Dyrektor Szpitala Miejskiego. 
  
Pan Bolesław Gębarski 
Chcąc udzielić w pełni odpowiedzi jestem zobowiązany do tego, żeby poinformować, że 
troszkę zostałem wyrwany z szeregu, proszę uprzejmie o przytoczenie interpelacji. 
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Pan Andrzej Gościniak 
 
Istota interpelacji dotyczyła tego, że Radny zwracał się z interpelacją poprzednio zapytując, 
czy osoby wykonujące prace porządkowo-czystościowe mają te wymagane przez przepisy 
sanitarne tzw. książeczki zdrowia. Udzielona mu została odpowiedź z której wynika, chyba 
autorem odpowiedzi także jest Pan Dyrektor, że jest to sprawa wewnętrzna firmy, z którą 
zawarł Pan umowę. Radny w części nie akceptował tej odpowiedzi, twierdząc,                         
iż zleceniodawca zawierający umowę a więc Szpital ma prawo zażądać niektórych …… 
warunki także i te w istocie chodzi o to czy osoby wykonujące prace porządkowo- 
czystościowe na terenie Szpitala nie stanowią zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Czy to jest 
istotą? Wypełniają te wszystkie przepisy sanitarne? 
 
Pan Bolesław Gębarski 
 
Rozumiem. Jeżeli chodzi o zakres sprzątania w Szpitalu, rzeczywiście zajmuje się tym firma  
zewnętrzna od wielu, wielu lat. Stan zastany, że tak powiem. W specyfikacji istotą warunków 
zamówienia, ponieważ to jest zamówienie opiewające na kwotę niemalże miliona złotych      
w skali roku, tak tylko, żeby mniej więcej określić skalę. W specyfikacji istotą warunków 
zamówienia jest wymóg mówiący o tym, że oferent musi spełniać wszystkie niezbędne 
doświadczenia usługi wymagania. W związku z czym u oferenta uzyskujemy całą moc 
zaświadczeń, oświadczeń. Wśród tychże nie znajdują się książeczki sanepidowskie, o których 
jest mowa, natomiast każdy pracownik firmy musi przejść badania lekarskie. Badania 
lekarskie stanowiskowe w obrębie samej firmy, ponieważ ci pracownicy nie są naszymi 
pracownikami. Ja próbowałem wskazać tą różnicę, że my kupując usługę, jakąkolwiek ta 
usługa byłaby, nie mamy w zasadzie możliwości do końca ingerencji … 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Czy w Pana przekonaniu personel wykonujący te prace, o których mówimy porządkowo-
czystościowe, tam gdzie je w Szpitalu wykonuje, Pana zdaniem, nie stanowi zagrożenia, czy 
może być taka ewentualność, zagrożenia dla sytuacji sanitarno-septycznej, że się tak wyrażę. 
 
Pan Bolesław Gębarski 
 
W ten sposób patrząc mogę powiedzieć, że każdy kontakt jednej osoby z inną osobą może 
stanowić potencjalne zagrożenie. Jeżeli mam się jednoznacznie odnieść do książeczek 
sanepidowskich uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z obowiązku odpowiedzi ad hoc, zadam 
to pytanie …… 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Panie Radny, czy możemy się porozumieć w tej sprawie, że dalsza część, istota tego 
elementu, w odpowiedzi na Pańskie pytanie prosimy na piśmie. 
 
Pan Tomasz Dzierwa 
 
Jak najbardziej. Ja myślę, że nie dojdziemy w tej chwili do tego sedna, bo Pan Dyrektor               
w tak krótkim terminie, nie jest w stanie odpowiedzieć. Tak,  proszę na piśmie. 
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Odpowiedzi na interpelację Pani Małgorzaty Liczberskiej  w sprawie nie zorganizowania 
dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 5 w bieżącym roku wypoczynku śródrocznego            
(Zielona Szkoła) udzieliła Pani Anna Sobieraj  Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji. 
 
Pani Anna Sobieraj 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w swoim statucie nie zawiera żadnej wzmianki o organizacji 
zielonych szkół. Również i rodzice uczniów klas III nie zgłosili wniosków do Dyrektora, aby 
taki wyjazd zorganizować. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Małgorzaty Liczberskiej tj. czy powstaną w Zespole Szkół 
Sportowych klasy sportowe zgodnie z zapisaną ilością uczniów udzieliła Pani Anna Sobieraj. 
/poniżej/ 
 
Pani Anna Sobieraj  
 
Liczbę zapisanych uczniów do klasy sportowej poznamy dopiero pod koniec czerwca                
po zakończeniu procesu naboru do tych klas. Jednym z elementów naboru jest test sprawności 
fizycznej, a Śląski Kurator Oświaty wskazał w swojej decyzji, że termin przeprowadzenia 
takiego testu kończy się 8 czerwca, a zatem dzisiaj nie możemy nic na ten temat powiedzieć. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Barbary Merty w sprawie porządków na ogródkach 
działkowych, tworzenia nielegalnych wysypisk, udzieliła Pani Grażyna Pietrek Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Pani Grażyna Pietrek 
 
Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska za ogródkami „Kwiat Jabłoni” to jest temat, że tak powiem 
coroczny. My co roku tam te dzikie wysypiska usuwamy. Jest to jedno z największych 
dzikich wysypisk w mieście. Obecnie byliśmy już tam na kontroli. Gdzieś tam obliczyliśmy 
orientacyjnie, że 40 ton jest do usunięcia, plus kilkaset metrów kwadratowych oczyszczania 
terenów komunalnych. Myśmy tam 2 lata temu założyli takie betonowe kręgi, specjalnie 
zasypane ziemią, żeby nikt dużym samochodem tam nie wjechał, gruzu żeby nie zrzucał. Coś 
pomogło, ale mało, bo tam przede wszystkim są odpady z ogródków działkowych                        
i przyjeżdżają jednak takimi małymi wózkami i tam wyrzucają. Liczymy, że w tym roku 
jeżeli byśmy mieli to wszystko usunąć, nie tylko ten przód, bo tam drzewa też były 
przycinane, to musimy liczyć się z tym, że znowu miasto straci ok. kilkanaście tysięcy 
złotych. 
 
Pani Radna miała drugą interpelację, o sprzątanie rynku, to mogę odpowiedzieć tylko             
w zakresie takim jak Wydział Gospodarki sprząta, my sprzątamy na razie teren wokół 
wodotrysku, bo tylko ten teren jest ………. i tam byłam przed chwilą, no to jeżeli chodzi               
o te elementy to jedną sztukę znalazłam. 
Jeszcze tylko krótko powiem, że rynek jest sprzątany na dzień dzisiejszy trzy razy                      
w tygodniu, to jest poniedziałek, środa, piątek. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pani Naczelnik, dziękujemy, pamiętamy, że rynek jest nieskończoną inwestycją. Kiedy będzie 
zakończony, inwestycja w całości, z pewnością będzie sprawa porządkowania, a leży nam            



 27 

na sercu nie tylko Szanownej Pani Radnej z Centrum, ale Radnym z innych okręgów też.           
To ma być reprezentacyjne miejsce miasta. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Po czym następuje 8 interpelacji Pana Radnego Roberta Myrty. W odniesieniu do interpelacji 
dot. przewodniczącego, nie ja się będę wypowiadał. 
Panie Prezydencie, kogo Pan deleguje. 
 
Pan Jacek Guzy 
 
To nie są kompetencje Prezydenta w związku z tym deleguję Panią Naczelnik Danutę 
Kucharską, przy pomocy Pana Mecenasa Bazańskiego. 
 
Pan Andrzej Bazański Koordynator Radców Prawnych 
 
Może na wstępie przytoczę treść art. 19 ustawy o samorządzie gminnym. „Rada Gminy 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego, od jednego do trzech wiceprzewodniczących 
……. większością głosów” 
 
Natomiast odnoszę się konkretnie do ust. 2 „zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie 
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady”  To stanowi ustawa. Natomiast ja 
nie jestem uprawnionym do oceny pracy Pana Przewodniczącego. Przykro mi. 
 
Pani Naczelnik Danuta Kucharska Naczelnik Biura Rady Miasta. 
 
Odpowiadam na 3 pierwsze interpelacje Pana Radnego. 
Pierwsza – kiedy wpłynęły do Biura Rady dokumenty dotyczące zgłoszenia zawiązania Klubu 
Radnych „Aktywni i Niezależni” 
Odpowiedź – 26 kwietnia br. 
 
Druga interpelacja. Kiedy wpłynęły dokumenty dot. delegowania do Komisji Rewizyjnej 
przedstawiciela Klubu „Aktywni i Niezależni” oraz Aktywnych Radnych. 
Odpowiedź – 26 kwietnia br. 
 
Trzecia interpelacja – kiedy wpłynął wniosek dotyczący projektu uchwały, której 
projektodawcą jest Radny Karol Termin. 
Odpowiadam – 29 kwietnia br.  
Tu chciałam jeszcze dodać, żeby Pan Radny nie odniósł mylnej wiedzy, ponieważ dwa 
pierwsze dokumenty do Kancelarii Urzędu wpłynęły 23 kwietnia br. Chciałam uprzedzić, że 
był to piątek. Zostały one do Kancelarii złożone wtedy kiedy trwała już sesja. Do mnie 
Kancelaria niezwłocznie w poniedziałek, po podjęciu pracy te dokumenty przekazała               
i w moim posiadaniu się znalazły. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
W sprawie interpelacji Pana Radnego Myrty nr 4, 5 i 6. 
Nie wypada mi nawet pytać Pana Prezydenta czy zechce Pan odpowiedzieć co ja robię dobrze 
czy źle. Jeśli pan zechce to bardzo proszę. 
Interpelacja adresowana jest do Pana. 
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Pan Jacek Guzy 
 
….. przewodniczący chce na swoją kwestię odpowiedzieć. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Nie. 
 
Pan Jacek Guzy 
 
Proszę Państwa jeżeli chodzi o przewodniczącego, naprawdę przewodniczący jest organem 
niezależnym w stosunku do Prezydenta i Przewodniczący w imieniu Państwa wybrany 
stanowi obrady Rady. I ten przewodniczący jak nikt inny pilnuje procedur. Miałem                    
do czynienia przynajmniej z czteroma czy pięcioma przewodniczący i proszę Państwa proszę 
się nie obrażać na Pana Przewodniczącego, że on postępuje zgodnie z procedurami, bo to 
Państwo mu zarzucacie i dlatego wydaje mi się, że postępuje w  100 % dobrze. Oczywiście 
nie wszyscy Radni muszą się z przewodniczącym zgadzać, ale obowiązuje ich przede 
wszystkim procedura i statut. Ja bym prosił Panią Radną, żeby Pani sobie statut poczytała             
i nie ma problemu, tam naprawdę to pisze i jest to bardzo prosta lektura. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję Panie Prezydencie. Żeby było jednak konkretnie, Pan Radny w kilku interpelacjach 
mówił o zaniedbaniach Pana Przewodniczącego, o nadużyciach uprawnień przez 
przewodniczącego o nie dopełnieniach obowiązków przez przewodniczącego, w tym 
obowiązków ustawowych.  
Szanowny Panie Radny od jakiegoś czasu jestem osobą pełnoletnią i odpowiadam sam                 
za  to co robię, a nie przed organem jakim jest Prezydent. Jeśli będzie tak Pan miły                   
i uprzejmy, a powiem nawet grzeczny i skieruje Pan te zapytania do Przewodniczącego                 
to zostanie Panu  i Wysokiej Radzie udzielona odpowiedź. Wcześniej nie. 
Bardzo proszę kolejna interpelacja Pana Radnego dotyczyła – czy jest plan remontów dróg.  
 
Pan Zbigniew Krupski 
 
po okresie zimowym i … można ten dokument przejrzeć. 
 
Pan  Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydenta 
 
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 
Szanowni Państwo harmonogram robót …… nie istnieje. Robimy po prostu przeglądy 
okresowe, wiadomo, że po zimie one zawsze w trakcie roku, co pewien okres czasu,                  
co najmniej 4 w ciągu roku są takie przeglądy, a i częściej, bo to wszystko zależy                 
od zgłoszeń, a bieżące naprawy, realizujemy w ramach otrzymywanych zgłoszeń.                    
I to wszystko. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Kolejna interpelacja Pana Roberta Myrty  
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Pan Zbigniew Krupski 
 
Dot. koncertu muzyki Fryderyka Chopina, …… i informacja o tym koncercie. 
 
Pan Wojciech Kempa – Kierownik Biura Promocji 
 
Nie jest prawdą, że bojkotujemy uroczystości 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.                   
O wszelkich imprezach, o których tylko posiadamy informacje, że są organizowane, 
oczywiście informujemy, tylko w okresie od marca, jak teraz sprawdziłem były informuje dot. 
aż 4 różnego rodzaju imprez, czy to koncertów, czy to wystaw dotyczących właśnie 
Fryderyka Chopina. Sprawdziłem również, żadne pismo o innych imprezach, czy obchodach 
rocznicy do naszego Referatu nie wpłynęło. Jeżeli jakakolwiek informacja jest, niezwłocznie 
informujemy. Więc zupełnie nie rozumiem o co chodzi. Wśród tych różnych informacji jest 
również informacja o koncercie, który odbył się w „Zameczku”, więc zupełnie nie pojmuję           
o co tu może chodzić. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję. Było pytanie, jest odpowiedź. 
Bardzo proszę o odpowiedź na interpelację Pani Radnej Roguskiej w sprawie interwencji 
ubocznej przy przedmiotowej kwestii, którą kontynuuje Pani Radna od trzech sesji. 
 
Pan Andrzej Bazański 
 
Szanowna Rado. Otóż art. 76 Kodeksu Postępowania Cywilnego stwierdza, że kto ma interes 
prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron może w każdym 
stanie sprawy, aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony – 
interwencja uboczna. Otóż aktualnie, data 12 czerwca 2009 r. jest datą kiedy Prezydenta 
Miasta zaprzestał obsługiwania w imieniu Skarbu Państwa, a obsługę prawną Skarbu Państwa 
przed sprawami toczącymi się w okręgu przed Sądem Okręgowym sprawuje Prokuratura 
Generalna, czyli innymi słowy na dzień dzisiejszy, jeśli sprawa nie została jeszcze 
zakończona, jedynym możliwym do reprezentowania Skarbu Państwa, jako interwenient  jest 
Prokuratura Generalna. W związku z tym chcę jeszcze zwrócić uwagę, gdyby Prezydenta 
chciał w tej chwili wejść, to tak jak mówię, Prezydent płaci 20 tys. na wstępie, ale nie wykaże 
interesu prawnego z uwagi na to, że budynki o których mówimy, one są usadowione aktualnie 
na gruncie Skarbu Państwa. To Skarb Państwa jedynie może wykazać interes prawny                   
i Prokuratura Generalna z łatwością to może wykazać w przeciwieństwie do nas jako gminy. 
Mało tego Prokuratura nie ponosi żadnych kosztów w przeciwieństwie do gminy. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję bardzo. Było pytanie, jest odpowiedź. 
 
Panie Radny Myrta na któraś z interpelacji nie została udzielona odpowiedź? Jeśli tak to 
proszę uprzejmie przypomnieć. 
 
Pan Robert Myrta 
 
Tak, na trzy. Może krótko przypomnę. 
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Pierwsze było pytanie do Pana Prezydenta – nie wiem czy w skrócie – zapoznaje się z treścią 
interpelacji. 
Druga – to jest szósta na mojej liście. To było pytanie do Pana Mecenasa, bo Pan Mecenas 
tylko na jedną odpowiedział, bo tam były dwie – czyli chodzi o sprawę czy Kluby Radnych 
mają prawo delegować zgodnie ze statutem osoby do Komisji Rewizyjnej. 
I ósma, Panie Prezydencie przed chwilą, no też nie na temat tym razem, bo ja o innej imprezie 
mówiłem, uzyskałem odpowiedź na inną imprezę, o innym tym, więc znowu się rozmijamy 
trochę z prawdą i tu był chciał. Ja . . . o jaką imprezę, o jaką informację, nie było informacji  
na ten temat. 
 
Pan Jacek Guzy 
 
… ale Pan wyraźnie to powiedział i to jest nagrane, że miasto podchodzi i władze i Prezydent 
do niektórych imprez. Innymi słowy, to ja Pana informuję, że na tej imprezie o której Pan 
mówił był Pan Wiceprezydent Henryk Ptasznik. No jeżeli Wiceprezydent reprezentuje 
Prezydenta, a Pan uważa, że Wiceprezydent jest osobą prywatną, no to mi jest z tego powodu 
panie Prezydencie bardzo przykro, że tak Pana osoba jest traktowana. 
 
Druga rzecz. Zadał mi pan pytanie, które jest przykre dla mnie Panie Radny. Bardzo                 
mi przykro, ja nie będę dokumentował, Pan się mnie spytał, czy ja czytam interpelacje. 
Ja to zostawię bez komentarza i Pan mnie rozumie bardzo dobrze i wszyscy Radni                      
to zrozumieją, bo dla mnie to jest oczywiste i dla Rady. Nie będą tego komentował. 
Następną sprawą, którą Pan tutaj przytoczył – powiedział Pan, że ja nie współpracuję z Pana 
Radnymi. Nieprawda Panie Przewodniczący Klubu. Z Panem współpracuję na tyle ile mogę, 
ale przypomnę, że Pan do mnie raz dzwonił, na początku kadencji, to był jedyny Pana telefon 
do prezydenta, jeśli chodzi o współpracę. 
Jeśli chodzi Panie Przewodniczący o współpracę z pana Radnymi, to mi się ona układa bardzo 
dobrze. Tu na tej sali Pani Merta stwierdzała i dziękowała Prezydentowi za bardzo dobrą 
współpracę. To jest napisane. Tu na tej sali dziękowała Pani Fredzia Barnaś. Bardzo dobrze 
mi się współpraca układa, to są fakty, bardzo dobrze mi się układa współpraca z Panem 
Henrykiem Peselem. Oczywiście Drodzy Państwo my się nie we wszystkim musimy zgadzać          
i Radni z tego Klubu też nie ze wszystkim się ze mną zgadzają, ale dyskusja jest i wiele 
spraw, wiele spraw  dla tych Radnych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie zostało 
w tej kadencji załatwionych i to jest Panie Przewodniczący Klubu fakt bezsporny i oczywisty 
dla Radnych z Pana Klubu. 
Co jeszcze. Mówił Pan, że ja nie byłem osobiście. No po pierwsze tak bywa, że Prezydent 
wybiera sobie imprezy w mieście, na których chce być reprezentowany, ale Pana bardzo 
przepraszam, ja powiem Panu dlaczego na tej imprezie nie byłem, bo Pański bliski kolega Pan 
Romuald Duda (szkoda, że go tutaj nie ma, bo bym mu to powiedział w twarz),  ale 
…Państwo od pewnego czasu współpracujecie – tu był na Komisji Rady i on powiedział, 
oczywiście, że on tego Guzego wykończy, że on go skończy itd. itp. jest to w protokołach,         
no to proszę naprawdę nie wymagać ode mnie, żebym ja takiego człowieka szanował. Nie,      
po prostu nie. Drodzy Państwo z wieloma sprawami, tu się nawet powtarzają można się               
z Prezydentem nie zgadzać. Prezydent nie zawsze ma rację w 100%, ale trzeba go szanować, 
nie Jacka Guzego, nie Przewodniczącego, nie Andrzeja Gościniaka, Przewodniczącego Rady, 
Prezydenta Miasta, bo jeżeli Państwo tych instytucji nie szanujecie, to nie szanujecie samych 
siebie. 
Dziękuję. 
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Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Panu chcę zwrócić uwagę, że zapytania o moje zaniedbania … 
udzielę Panu wyczerpującą odpowiedź wówczas kiedy o to wyjaśnienie zwróci się Pan              
do Przewodniczącego Rady, a nie do Prezydenta Miasta. Od kilku lat jestem pełnoletni                 
i wcześniej takiej odpowiedzi nie udzielę dopóty, dopóki nie będzie, namawiam Pana, żeby 
zechciał Pan się pofatygować i skierować te interpelacje do Przewodniczącego Rady. Jeśli 
chodzi, Wysokiej Radzie przypominam, iż art. 18 a w ust. 2 mówi, że w skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Artykuł,  § 110 
Statutu mówi o klubach radnych i mówi o dwóch elementach. Radni mogą tworzyć kluby,      
a przewodniczący je rejestruje, kluby Radni utworzyli, mowa o Klubie Aktywnych, pozostali 
nie są aktywnie i o klubie Aktywnych i Niezależnych, pozostali nie są zależni, zostały 
utworzone, ale nie zarejestrowane. Jeśli przewodniczących, albo członków klubu to 
interesuje, bo bardzo proszę zwrócić się do przewodniczącego, bo przewodniczący jest 
adresatem tych pytań, a nie Prezydent. 
 

Ad. 11 
 
W sprawach informacyjnych  Przewodniczący Rady Miasta: 
 
- poinformował, iż oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie oraz zostaną   
    umieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej po analizie, 
 
- w imieniu Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej, iż 10 czerwca br. odbędzie się Galowy  
  Koncert w Akademii Muzycznej ,  
 
- poinformował o zaproszeniu Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
   (wypełnienie ankiet). 
 
Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali: 
 
Pani Danuta Sobczyk - poinformowała, iż w dniach 23 – 25.04.2010 r. odbył się 
Międzynarodowy Konkurs Big Band 2010 w Berlinie oraz nadmieniła, iż za zgodą 
Przewodniczącego Rady Miasta reprezentowała Radę Miasta Siemianowic Śląskich. 
Ponadto poinformowała, iż ww. Orkiestra na tymże konkursie zdobyła II miejsce. 
 
Pan Jacek Guzy  - w sprawie Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej (podziękował również 
Radnym RM) 
 
Pan Robert Myrta – chciałem przekazać informację, więc sprawa informacyjna. 
Procedura nasza nie przewiduje wypowiedzi indywidualnych radnych poza uchwałami, tylko 
w momencie informacji, w punkcie informacje. Więc chciałem poinformować koleżanki               
i kolegów Radnych, że znam Statut, czytam i nie jest  lektura, tak ja to Pan Prezydent 
stwierdził trudna i też Pan Przewodniczący i tutaj miło i grzecznie chciałbym Panu 
odpowiedzieć, że paragraf 110 punkt 2 mówi „przewodniczący przyjmuje zgłoszenia 
zawiązania klubu załączonego listą członków ze wskazaniem kierownictwa, prowadzi rejestr, 
więc tu może się różnimy w zdaniu, pisze możemy się różnic szlachetnie. 
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Pan Andrzej Gościniak   
 
c.d. Pan Robert Myrta 
 
rozumiem, że Pan ma swoje procedury, niemniej chciałbym tutaj przekazać wszystkim 
koleżankom i kolegom radnym, że jest mi znany Statut, znam Statut, prawnicy też znają 
Statut  i dlatego też chciałbym jeszcze się odnieść w sprawie informacyjnej, że złożyłem 
dzisiaj osiem interpelacji na czwartą, piątą poprosiłem o odpowiedź, skierowałem do Pana 
Prezydenta, liczyłem na odpowiedź Radcy Prawnego, bo to była typowo prawna sprawa,           
no niestety na jedną nie dostałem informacji. Być może tutaj nastąpiło drobne 
nieporozumienie z Przewodniczącym Rady, który odebrał to, że to dwie interpelacje 
dotyczące Jego osoby. Dlatego niestety na jedną chciałem tutaj zaznaczyć do protokołu, żeby 
zaznaczyć, że na jedna interpelację nie uzyskałem odpowiedzi. Tak samo jak podejrzewam,                      
że odsłuchamy sobie za chwilę, panie  tutaj odsłuchają sobie, zanotują moje wypowiedzi               
i odpowiedzi Pana Prezydenta i być może jeżeli Pan Prezydent przyjmie moje zaproszenie           
to przedyskutujemy w którym momencie się różnimy, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, 
bo ja w tym momencie wydaje mi się, że zadałem inne pytania, a Pan Prezydent na inne 
odpowiedział. 
 
Pan Zbigniew Krupski – podziękował Prezydentowi za dogłębną informację o wszystkich 
poczynaniach, które się toczą w stowarzyszeniach. 
Ponadto poinformował o odbytym koncercie w Domu Kultury „Śpiewać każdy może”, który 
jest finansowany przez miasto. 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz – poinformował, iż 18 maja br. w 90 rocznicę urodzin Jana Pawła II 
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbył się maraton czytania dzieł Ojca Świętego oraz 
podziękował za przygotowanie spotkania z dziełami Jana Pawła II – Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej z pracownikami Referatu Kultury Urzędu Miasta i Komendzie Miejskiej ZHP            
za liczny udział w tym maratonie. 
 
Pani Danuta Sobczyk – podziękowała  Referatowi Promocji  za dobre przekazywanie 
informacji.  
       Ad. 12 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął XLVIII  Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 17.17. 
 
Protokołowała:              Przewodniczący 
                Rady Miasta 
 
                Andrzej Gościniak 


