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PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010 

z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 r. 
w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

ul. Jana Pawła II 10. 
 
 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
W Sesji udział wzięło 22  radnych na ogólną liczbę 23. 
 
Radni nieobecni: 
Pani Danuta Sobczyk 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. 
 
3. Głosowanie nad włączeniem do protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25.03.2010 r. 

stenogramu zgodnie z wnioskiem Pana Roberta Myrty. 
 
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
5. Interpelacje radnych. 
 
6. Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 

- podjęcie uchwały w sprawie: 
  uznania skargi Pana Andrzeja Schutza na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy   
  Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną 
  /11/XLVI/10/ 

 
7. Wprowadzenie do tematu zasadniczego Sesji tj. Sprawozdanie z wykonania budżetu 

miasta za 2009 rok 
 

a. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu 
     Miasta za 2009 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. 

 
      b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta 
          Miasta Siemianowic Śląskich sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 
          oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic 
          Śląskich. 
 
      c. podjęcie uchwały w sprawie: 
 
          1/XLVI/10 – rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 
           i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie: 
przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w roku 2009 

      /10/XLVI/10/ 
 
9. Sprawozdanie z realizacji Strategicznych Celów Kadencji 2006 - 2010 
 
   uchwała nr 65/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
   w sprawie Strategicznych Celów Kadencji 2006v – 2010 oraz wskazania priorytetowych 
   perspektyw do 2014 r. 
 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
2/XLVI/10  – likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.  
 
3/XLVI/10  – likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1           
w Siemianowicach Śląskich. 
 
4/XLVI/10  w likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
5/XLVI/10  – likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
6/XLVI/10  – udzielenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej 
części działek nr 61/28 i 399/28 przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
8/XLVI/10 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 600m2 
stanowiącego część działki nr 439/13 przy ul. Świerczewskiego 84 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
7/XLVI/10  – zmian budżetu miasta na 2010 rok. 
 
9/XLVI/10  – zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, 
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie 
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
 
12/XLVI/10  – utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. 
 
13/XLVI/10  – utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
14/XLVI/10  – utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
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11. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
12. Sprawy informacyjne. 
 
13. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLVI Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich.  
Poinformował, że w związku z wnioskiem grupy Radnych,  spowodowanym zamiarem 
uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych Marszałek Senatu śp. Krystyny Bochenek oraz 
Posła na Sejm RP śp. Grzegorza Dolniaka, zaplanowanych na dzień 22 kwietnia br., termin 
sesji absolutoryjnej został przełożony na 23 kwietnia br.  
Stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Księdza Stanisława Noconia Proboszcza Parafii Krzyża 
Świętego. Podziękował w imieniu Rady Miasta, Prezydenta Miasta, własnym oraz 
uczestników mszy świętej, która odbyła się w Kościele Krzyża Świętego w intencji tragicznie 
zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Ponadto przywitał Pana Henryka Warkocza - Prezesa TiV Nord Polska Spółka z o.o, Panią 
Jolantę Kolanko - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
  
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, wszystkich Dyrektorów gminnych jednostek 
organizacyjnych, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, 
przedstawicieli Związków Zawodowych,  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. 
 
        

Ad. 2 
Zmiany i uzupełnia porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na wniosek Komisji Polityki Społecznej 
wpłynął projekt uchwały: 
 
11/XLVI/10  w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
oraz zaproponował włączenie ww. projektu uchwały w punkcie 7 porządku obrad – skargi 
wpływające do Rady Miasta. 
 
Ponadto poinformował i zaproponował włączenie do porządku obrad poprzez głosowanie 
następujących projektów uchwał: 
 
12/XLVI/10 – utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. 
 
13/XLVI/10  - utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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14/XLVI/10  – utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie do porządku w punkcie – 7 -
Skargi wpływające do Rady Miasta, projektu uchwały w sprawie: 
 
11/XLVI/10  – uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
głosowanie:           za                      -                22 
            przeciw             -                 0 
            wstrzym.           -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały nr 11/XLVI/10 został włączony 
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie do porządku obrad 
następujących projektów uchwał: 
 
12/XLVI/10  w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic              
i numerów.                 
 
głosowanie:           za                   -                    22 
            przeciw          -                     0 
            wstrzym.        -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały nr 12/XLVI/10 został włączony 
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
13/XLVI/10  w sprawie: utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
głosowanie:             za                 -                   22 
              przeciw        -                    0 
              wstrzym.      -                    0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały nr 13/XLVI/10 został włączony 
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
14/XLVI/10  - utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
głosowanie:             za                 -       22        
              przeciw        -          0 
              wstrzym.      -         0 
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały nr 14/XLVI/10 został włączony 
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 3 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w trybie zgodnym z § 77 pkt 7 i 3 wpłynął 
wniosek Radnego Roberta Myrty o sporządzenie stenogramu swojej wypowiedzi oraz 
odpowiedzi Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego w punkcie dotyczącym dyskusji                  
nad projektem uchwały nr 17/XLV/10 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. 
 
Innych propozycji, uzupełnień do ww. protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie do protokołu z Sesji Rady 
Miasta z dnia 25.03.10 r.  stenogramu zgodnie z ww. wnioskiem Pana Roberta Myrty. 
 
głosowanie:     za                -                      12 
       przeciw      -                        8 
       wstrzym.    -                        2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż przyjęto włączenie ww. stenogramu do protokołu 
Sesji RM z dnia 25.03.10 r. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 4 
 
Prezydent  Miasta - Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Następnie głos zabrał Pan Henryk Warkocz - Prezes Spółki TiV Nord Polska, po czym 
wręczył na ręce Prezydenta Miasta - Pana Jacka Guzego Certyfikat w zakresie realizacji 
zadań własnych i powierzonych w zakresie administracji rządowej oraz zadań ustawowo 
zleconych.   
 

Ad. 5 
Interpelacje Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym interpelację 
zgłosił:  Pan Stanisław Sontag o numerze 170/2010. 
  
Radni na sesji zgłosili następujące interpelacje: 
 
Radny RM  Stefan Wieczorek  
Radny RM Grzegorz Jurkiewicz  
 

1048 – 1051/XLVI/10 
          / w załączeniu/ 
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1051 A/XLVI/10 
 
Na końcu prośba w związku z żałobą narodową. Na naszych ulicach można powiedzieć           
od kilku już lat po raz pierwszy pojawiły się flagi w takich ważnych punktach miasta. Prośba 
do Prezydenta, aby to weszło w tradycję. Jest kilka świąt narodowych, między innymi 
wspomnienie Powstań Śląskich. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Przypominam o święcie flagi, którą uchwalił Sejm na pierwsze dni maja. 
 
 
Radny RM Mikołaj Wajda  

1052/XLVI/10 
 
W imieniu mieszkańców zwracam się o usunięcie wyrwy w chodniku na ul. Sikorskiego          
przy budynku 4 a. 
 

1053/XLVI/10 
 
Ponadto proszę o usunięcie wyrw w jezdni przy ul. E. Plater 1 od strony klatek schodowych. 
 
 
Radna RM Małgorzata Liczberska  
 

1054-1055/XLVI/10 
/w załączeniu/ 

 
Radna RM Alfreda Barnaś  
 

1056 – 1058/XLVI/10 
/w załączeniu/ 

 
Radna RM Grażyna Bartel  
 

1059 – 1062/XLVI/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Henryk Pesel  

1063/XLVI/10 
 

W trakcie mojego dyżuru na ul. Topolowej zgłosiło się troje mieszkańców z prośbą o remont 
chodnika na ul. Klonowej od stacji benzynowej aż do góry. Sprawdziłem, chodnik jest bardzo 
zdewastowany i zagraża bezpieczeństwu zwłaszcza ludzi starszych. 
 
 
Radny RM Tomasz Dzierwa  
 

1064/XLVI/10 -1065/XLVI/10 
/w załączeniu/ 
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Radny RM Robert Myrta  
1066-1068/XLVI/10 

/w załączeniu/ 
 
Radna RM Barbara Roguska               

1069/XLVI/10 
 
W imieniu pacjentów Szpitala i mieszkańców naszego miasta, jak również na podstawie 
wstępnej oceny wyniku finansowego Szpitala Miejskiego za 2009 r. uprzejmie proszę Pana 
Prezydenta o rozpatrzenie możliwości przyznania Panu Dyrektorowi Bolesławowi 
Gębarskiemu nagrody rocznej za osiągnięte wyniki. Nagroda jest wypłacana ze środków 
finansowych Szpitala, a dla nikogo nie ma wątpliwości, że aby te środki były wystarczające 
Pan Dyrektor przyczynił się do tego w znacznej mierze.  
Pragnę również w wyjaśnieniu podać, że będzie to pierwsza nagroda dla Pana Dyrektora, 
ponieważ w roku ubiegłym nie mógł jej mimo zasług otrzymać, gdyż brakło mu jednego 
miesiąca zatrudnienia w naszym Szpitalu. 
 

1070/XLVI/10 
 
W dniu 15 kwietnia bieżącego miesiąca na Komisji Polityki Społecznej zaproszony Pan 
Wiceprezydent Henryk Ptasznik na moje pytanie dlaczego Pan Prezydent nie wykonał 
uchwały Rady Miasta nr 116/2007 w przedmiocie realizacji budownictwa komunalnego               
w roku 2009 i nie przeznaczył zapisanego w programie 1 mln zł na budownictwo komunalne 
Radni członkowie Komisji usłyszeli następującą odpowiedź – Pan Wiceprezydent 
oświadczył, że na chwilę obecną mamy za dużo mieszkań komunalnych i on uważa, że nie 
powinno się w najbliższym czasie realizować w gminie budownictwa komunalnego                   
i socjalnego a jedynie budownictwo jednorodzinne. W związku z przyjętą na jednej                 
z ostatnich sesji informacją w sprawie wydłużenia się kolejki oczekujących uprawnionych          
do mieszkań socjalnych i komunalnych z siedmiu lat do osiem i pół roku proszę Szanownego 
Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie na piśmie. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pragnę w odniesieniu do pierwszej interpelacji przypomnieć, że Rada Miasta jako organ 
założycielski dla Szpitala ustanowiła Statut, w którym wyraźnie powiedziała kto jest władny 
występować o nagrodę dla Dyrektora. Pani Radnej uprzejmie przypominam, że władztwo          
w tej sprawie ma Rada Społeczna, której Pani Radna jest członkiem dlatego sugeruję taką 
procedurę. 
                                     
Radny RM Jerzy Kurzawa  

1071/XLVI/10 
 
 Interpelacja dot. promocji szkół. 
Pytanie – kto stworzył foldery reklamowe naszych szkół gimnazjalnych i średnich? 
 

1072/XLVI/10 
 
Interpelacja dot. siemianowickich rond. 
Dlaczego przy projektowaniu budowy rond nie wzięto pod uwagę miejsc pod drogi 
rowerowe? 
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1073/XLVI/10 
 

Interpelacja dot. budownictwa mieszkaniowego. 
Jakie działania podjęto w celu inicjacji budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego? 
 
 

1074/XLVI/10 
 
Interpelacja dot. informacji internetowej. 
W jaki sposób udzielane są odpowiedzi na zapytania e-mailowe na adres 
ratusz@um.siemianowice.pl? 
 

 
1075/XLVI/10 

 
Interpelacja dot. bezpłatnej gazety samorządowej „Nowe Siemianowice”. 
Czy Radny Rady Miasta może odpowiedzieć na artykuł wydrukowany w gazecie i czy może 
liczyć na wydrukowanie odpowiedzi dotyczącej artykułu na łamach gazety „Nowe 
Siemianowice”? 
 
 
Radny RM Karol Termin  

1076/XLVI/10 
 
W imieniu mieszkańców proszę o informację czy jest możliwość oświetlenia parkingu 
pomiędzy garażami przy ul. Korfantego. Parking ten znajduje się przy ogródkach 
działkowych na wysokości bloków Korfantego 17 i 14. Na tym terenie znajdują się dwa duże 
wyasfaltowane parkingi, które warto by wykorzystać do bezpiecznego parkowania 
samochodów mieszkańców. 
 
 
Radny RM Adam Cebula  

1077/XLVI/10 
 
Dwie krótkie prośby. 
Pierwsza dotyczy oczyszczenia chodnika, który łączy pierwszy i drugi etap na Bańgowie. Ten 
chodnik zaczyna częściowo zarastać trawą i gdyby tam się udało troszeczkę powalczyć z tym 
trawskiem to byłoby miło oraz wymienić żarówki, które znajdują się przy lampach wzdłuż 
tego chodnika, ponieważ z sześciu lamp tylko jedna obecnie działa. 
 
Interpelacja 1077/XLVI/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji. 
 
 

1078/XLVI/10 
 

Druga interpelacja – kiedyś występowałem z prośbą o informację nt. losów przejścia                 
pod torami na ul. 27 Stycznia. Urząd mi odpisał, natomiast, ponieważ właścicielem była kolej 
– poinformowano mnie, że Państwo zwrócicie się do kolei. Minęło już kilka miesięcy, 
chciałbym prosić o omówienie pisma do kolei w sprawie tego przejścia – czy będzie ono 
zasypane, czy remontowane przez kolej. 
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Radny RM Grzegorz Jurkiewicz  
Radny RM Stefan Wieczorek  
 

1079 – 1083/XLVI/10 
/w załączeniu/ 

 
 
               Ad. 6 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż poniższy projekt uchwały nie był przedmiotem 
procedowania na posiedzeniach komisji 
 
- projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność   
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.  
/11/XLVI/10/  
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały 
 
                za                  -                       22 
                przeciw         -                        0 
               wstrzym.       -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował o złożonej skardze przez Pana 
Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłanej przez 
Śląski Urząd Wojewódzki oraz  zaproponował skierowanie tejże skargi do Komisji Polityki 
Społecznej celem rozpatrzenia. 
 
głosowanie nad skierowaniem ww. skargi do Komisji Polityki Społecznej 
 
                                 za                   -                     20 
            przeciw          -                      0 
            wstrzym.        -                      2 
 
                                  2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została skierowana do Komisji 
Polityki Społecznej celem rozpatrzenia 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował o złożeniu skargi przez Pana Jerzego 
Mzyka na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaproponował 
skierowanie skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
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głosowanie nad skierowaniem ww. skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia 
 
           za                  -                    21 
           przeciw         -                     1 
           wstrzym.       -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została skierowana do Komisji 
Rewizyjnej. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 7 
 
Wprowadzenie do tematu zasadniczego Sesji tj. Sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta za 2009 rok. 
 
a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic śląskich o wykonaniu budżetu 
Miasta za 2009 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. 

/stanowi załącznik protokołu/ 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Otwieram w punkcie podstawowym dla dzisiejszej sesji, sesji absolutoryjnej. 
Szanowni Państwo, chcę tylko Szanownym Gościom i publiczności, Wysoka Rada, Panie        
i Panowie Radni wiedzą z pewnością sesja absolutoryjna to jedna z dwóch najważniejszych, 
najgłówniejszych, najbardziej istotnych sesji jakie przychodzi Radzie rok rocznie 
rozpatrywać. Obok niej tylko sesja budżetowa, uchwalająca budżet miasta na kolejny rok jest 
sesją tej samej rangi. Sam fakt, iż Statut Miasta postanawia o innym znacznie dłuższym 
okresie analizowania tych materiałów i postanawia o dłuższym okresie przekazywania 
Radnym materiałów w tych sprawach to wyraźnie podkreśla. Jest jeszcze jeden istotny 
element związany z dzisiejszą sesją, Rada Miasta V kadencji samorządu w naszym Mieście 
po raz ostatni dzisiaj rozpatrywać będzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta               
za jakikolwiek rok, ponieważ V kadencji kończy się dokładnie 12 listopada tego roku o godz. 
24.oo. Ostatni więc raz także będzie ta Rada wypowiadała się,  Wysoka Rada V kadencji 
wypowiadała się na temat udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Panu Jackowi 
Guzemu. To dwa główne podstawowe elementy, które określają ciężar gatunkowy dzisiejszej 
sesji, także dzisiejszego głosowania. Procedura związana z rozpatrywaniem sprawozdania 
absolutorium Szanownym Paniom i Panom Radnym jest znana, została ona zasygnalizowana 
w rozszerzonym porządku obrad. Będziemy więc mieli kilka elementów do rozpatrzenia – 
pierwsze, Wysoka Rada w terminie 14 dni otrzymała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu miasta za 2009 r. oraz wniosek o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta. To materiał bardzo obszerny, Komisja poświęciła temu 
zagadnieniu o ile ja dobrze pamiętam proszę Szanownych Państwa i Panie Przewodniczący 
mnie skorygować 4 posiedzenia, Komisja jak Państwo zdążyli się zorientować z materiału, 
który od 15 dni wszyscy mamy wysłuchała, zaprosiła około 30 dysponentów budżetu, 
rozmawiała z wieloma naczelnikami Wydziałów z wieloma kierownikami Referatów, z dużą 
grupą dyrektorów szkół i innych jednostek organizacyjnych. 
Korzystam z okazji w imieniu własnym i Wysokiej Rady, wszystkim Państwu członkom 
Komisji Rewizyjnej serdecznie za tą pracę ciężką, trudną, merytorycznie wyczerpującą ale 
także i z Państwa strony kompetentną na Państwa ręce i na ręce Pani przewodniczącej Beaty 
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Breguły serdecznie podziękować. Dlaczego pozwalam sobie dzisiaj mówić o tym, że 
kompetentną, ponieważ wniosek Państwa Komisji Rewizyjnej naszej Rady był przedmiotem 
rozpatrywania od strony formalnej i merytorycznej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
która nie wniosła do tego wniosku i do tej opinii żadnych najmniejszych uwag. Serdecznie 
Państwu dziękuję. Z tym materiałem zapoznaliśmy się. 
 
Drugi element procedury to odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej                       
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich sprawozdaniu z wykonania 
budżety miasta za ubiegły rok oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
Panie Prezydencie kogo Pan deleguje do odczytania tych dwóch uchwał. 
 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym, przez 
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok           
i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. 
 
Pan Henryk Falkus - Skarbnik Miasta odczytał uchwałę Nr 4100/II/13/2010 z dnia 2 kwietnia 
2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
w sprawie: opinii o przedłużonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. 

/stanowi załącznik protokołu/ 
 
oraz odczytał Uchwałę nr 4100/II/19/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku II Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowice Śląskie 

/stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję bardzo Panu Henrykowi Falkusowi za zrealizowanie kolejnego etapu procedury 
jakim było odczytanie dwóch uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej a więc instytucji, 
która z natury rzeczy kontroluje wyłącznie pracę samorządu od strony finansowej.  
Kolejnym etapem procedury jest wysłuchanie opinii Komisji stałych Rady. 
Bardzo proszę opinię komisji stałych Rady: 
 
Komisja Polityki Społecznej głosowała w następujący sposób: 
za – 4, wstrzym. - 1, 1 osoba chociaż była, nie brała udziału w głosowaniu 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 1. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Następnym elementem procedury to oświadczenia Klubów Radnych. 
Jeśli są oświadczenia Klubów Radnych teraz jest właściwy moment. 
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Pan Grzegorz Jurkiewicz - Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe” odczytał 
oświadczenia Klubu Radnych w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2009 oraz 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2009. 

/oryginał stanowi załącznik protokołu/ 
 
Pani Grażyna Bartel 
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Klub Radnych Prawa                       
i Sprawiedliwości w Siemianowicach Śląskich po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta 
Miasta z wykonania budżetu za 2009 r. przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej             
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. 
 
Pan Robert Myrta –  odczytał oświadczenie Klubu Radnych „Niezależni” w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok i udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta. 

/oryginał stanowi załącznik protokołu/ 
 
Pan Andrzej Gościniak – odczytał oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej         
i Porozumienia Samorządowego.  

/oryginał stanowi załącznik protokołu/ 
 
Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP i Porozumienia Samorządowego 
przedstawione podczas XLVI Sesji Rady Miasta w dniu  23 kwietnia 2010 roku dot. uchwały 
Rady Miasta w sprawie:  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  i Porozumienia Samorządowego szczegółowo 
zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. Radni Klubu 
aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Rady, które analizowały przedmiotowe 
sprawozdanie. Mieli wówczas także – podobnie jak wszyscy- Radni możliwość kierowania 
zapytań oraz uczestniczyć w dyskusji i wymianie poglądów z wszystkimi zaproszonymi 
gośćmi tj. Zastępcami Prezydenta Miasta, Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta, 
Kierownikami Referatów, etc. 
Klub Radnych PO i PS zapoznał się również w całości z obszerną opinią Komisji Rewizyjnej 
i wnioskiem tejże oraz zaleceniami jakie opracowała Komisja Rewizyjna w przedmiotowej 
sprawie, a które skierowała do Prezydenta. 
Klub Radnych PO-PS odbył nadto odrębne posiedzenie Klubu w dniu 19.04.br. poświęcone 
przedmiotowej kwestii i stwierdza, że : 

 
1. Strategiczne Cele Kadencji zostały w 2009 r. sfinansowane i zrealizowane                         
w odpowiednim stopniu, a to przecież dla obecnej V kadencji samorządu – sprawa     
najważniejsza przynajmniej jeśli pamiętać, że w kwietniu 2007 roku Rada   jednomyślnie            
te Strategiczne cele uchwaliła. 
 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne 
i  ustawowe delegacje wymagane ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniami –              
co podkreśliła RIO, 
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3. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zostały w całości           
przez Urząd Miasta wykonane, co podkreśliło w orzeczeniu RIO, 

 
4. Klub Radnych PO – PS akceptuje także wszystkie zalecenia jakie Komisja Rewizyjna, 
oceniając przedmiotowe  sprawozdanie, skierowała do Prezydenta Miasta, 

 
5. Klub Radnych PO-PS od początku pozostając w koalicji z ugrupowaniem Prezydenta 
Miasta wspierał wspólnie podejmowane przedsięwzięcia i konsekwentnie będzie to czynił         
do końca V kadencji, gdyż to przedsięwzięcia dobre – zdaniem  Klubu  PO i PS – dla naszego 
Miasta. 
 
6. Klub z wielką satysfakcją podkreśla, iż dotychczasowy udział środków zewnętrznych               
w kwocie  prawie 15 mln  zł, to wielki sukces Prezydenta Miasta  i naszego Miasta.  

 
W konkluzji Klub PO i PS głosami wszystkich swych członków  będzie głosował za:  

- przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 
- udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Guzemu                
  za działalność za 2009 rok 

W podpisie: Beata Breguła, Adam Cebula,  Jerzy Dinges, Zbigniew Krupski, Mikołaj 
Wajda, Andrzej Gościniak. 
 
 
Pan Andrzej Gościniak  
 
Ostatni element procedury, jeśli są indywidualne oświadczenia Radnych. Proszę bardzo, teraz 
jest właściwy moment. 
 
Pan Jerzy Kurzawa – odczytał zdanie odrębne do uchwały w sprawie sprawozdania                 
z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. 

/stanowi załącznik protokołu/ 
 
Pani Barbara Merta  
 
Z ciężkim sercem przychodzi mi wypowiadać te słowa, ale nie mogę pozostać obojętną 
wobec sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok, które budzi moje wątpliwości 
i niepokój. Zaznaczam, że jest to moje indywidualne zdanie, niezależne od oświadczenia 
Klubu „Niezależni”. To, że moje wypowiedzi na sesjach mają nieraz znamiona 
niezadowolenia czy krytyki wcale nie znaczy, że nie dostrzegam pozytywnych działań Pana 
Prezydenta i jego służb w doskonaleniu wizerunku miasta, czemu dawałam niejednokrotnie 
wyraz na łamach „Życia Siemianowic”. Szkoda, że nie mogłam tego robić na łamach gazety 
samorządowej. Z radością przyjmuję fakt, że w planowaniu budżetu na inwestycje w 2009 
roku uwzględniono każdą z dzielnic naszego miasta, co odbierane jest pozytywnie przez 
mieszkańców. Cieszę się, że znalazły się środki między innymi na inwestycje typu ronda, 
rynek miejski, renowację ratusza, upiększanie miasta w porze letniej, czy zimowej. 
Oczywiście ocena wydawanych środków finansowych i wrażenia estetyczne są rzeczą 
subiektywną, niekoniecznie akceptowaną przez wszystkich siemianowiczan. Ze swojego 
punktu widzenia uważam, że bezsensowne było zwiększanie wydatków inwestycyjnych              
o ponad 4,5 mln zł w stosunku do projektu budżetu, tj. do kwoty 29,3 mln, skoro wykonanie 
nie osiągnęło nawet pierwotnie planowanej kwoty, gdzieś 24 mln 780 tys., gdy Gminny 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wykorzystał prawie                 
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5 mln 300 tys. zł, a tylko w 41 % zadbano o środki unijne. Można było zrezygnować 
przynajmniej z ostatniej transzy kredytów, mniej byłoby odsetek do spłaty. Denerwujące jest 
to, że w odpowiedziach na interpelacje dot. nieraz kosmetycznych zabiegów ciągle słyszę 
tłumaczenie się brakiem środków lub odkładaniem realizacji w nieskończoność. Po co 
zabezpieczamy nieraz olbrzymie środki dla niektórych działów skoro wykonanie nie osiąga 
nawet 50 %, a na koniec 2009 roku pozostaje ponad 17 mln zł  wolnych środków. Czy to           
w wydaniu naszego miasta nazywa się gospodarnością? Dla mnie jest to po prostu 
rozrzutność. W tej kadencji postawiono na obiekty sportowe kapitałochłonne, gdy np. Klub 
Sportowy „Siemion” wprowadza do budżetu niecałe 40 tys. i przeszłość stawiając różne 
pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne, czy też tradycje jak np. Park Tradycji                
i Hutnictwa czy Pałacyk Fitznera. A w jakim miejscu znalazły się potrzeby mieszkańców 
naszych wyborców, to jest mieszkania, praca, bezpieczeństwo?  Uważam, że zbyt lekką ręką 
wydaje się środki na rzeczy, które mogłyby poczekać z realizacją. Według mnie kolejny rok 
nie wykorzystano właściwie przeznaczonych środków finansowych na różnych sugestii 
wysuwanych do budżetu przez Radnych Klubu „Niezależni”. Gdy w ubiegłym roku 
wyrażałam swoją aprobatę co do projektu budżetu za 2009 rok mimo licznych wtedy 
wątpliwości, miałam nadzieję, że jego realizacja uniknie tych samych błędów co w roku 
2008. W związku z tym podczas dzisiejszego głosowania w sprawie sprawozdania                         
z wykonania budżetu za 2009 rok nie wyrażam pełnej aprobaty i wstrzymam się od głosu. 
 
Pani Barbara Roguska   
 
Oświadczenie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za 2009 r. Opinia ta została 
sformułowana po dokonaniu analizy formalno – prawnej i merytorycznej przedłożonych 
przez Prezydenta Miasta materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy. Przedstawione 
materiały to sprawozdanie statystyczne z wykonania planu dochodów, wydatków,  
o nadwyżce/deficycie, o stanie zobowiązań, o stanie należności, z wykonania dochodów 
podatkowych i inne. Stwierdzono, że sprawozdania te spełniają wymogi formalno – prawne,  
a pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości danych liczbowych  
w stosunku do sprawozdań i sprawozdania opisowego, przedłożonego przez Prezydenta 
Miasta. Powołując się jednak na opinię uznanych specjalistów w sprawie finansów 
samorządowych takich jak np.: Wojciech Misiąg, Marta Mackiewicz, stwierdzić należy: iż 
opinia RIO nie jest wiążąca dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 
czyli Rady Miasta. A zatem każdy, zgodnie z własną wiedzą i sumieniem, rzetelnie ma prawo 
ocenić realizację, szczególnie uwzględniając w tej sprawie głosy mieszkańców, w imieniu 
których sprawuje mandat. Niektóre z ważniejszych wskaźników prezentowane w opinii RIO 
pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 
Planowane dochody na rok 2009 wynosiły 202.181.000,00 zł. Po zmianach 202.587.914,00 
zł. Różnica wynikająca z korekt w trakcie roku to 406.914,00 zł. Zwiększenie to między 
innymi tzw. dochody, których nie można planować, w tym wpływy z podatku VAT. Jednakże 
w odniesieniu do roku 2008 (w którym to plan dochodów został przekroczony) za rok obecny 
notuje się spadek o 15.738.054,00 zł.  
Wydatki planowane to kwota 227.021.494,00 zł, a w wyniku zmian wprowadzonych  
w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 14.183.573,00 zł. W stosunku do roku 2008 
wzrosły o 18.178.999,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 93% w stosunku do planu. Czyli 
planowane, a niewykonane wydatki to kwota 16.896.918,00 zł. Na pokrycie tej kwoty zostały 
zaciągnięte kredyty. Suma zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych wynosi na koniec tego 
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roku 66.443.127,00 zł i jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 20.160.385,00 zł  
i największa w tej kadencji.  Jednakże największe zaniepokojenie budzi fakt ujemnego 
wyniku osiągniętego w roku bieżącym, który wynosi 21.864.616,00 zł. Biorąc do oceny rok 
2008, który zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 12.052.432,97 zł są powody do 
niepokoju. Trudność sprawiła mi bardziej szczegółowa analiza budżetu, ponieważ nie 
otrzymałam kserokopii sprawozdań, o udostępnienie których prosiłam. Pozytywnie należy 
ocenić poziom inwestowania, jednakże prowadzone inwestycje są w większości 
kosztochłonne. Ponadto są zadania, które nie zostały zrealizowane pomimo, iż wykonanie 
tych zadań zostało powierzone Panu Prezydentowi stosowną uchwałą Rady Miasta. Do tych 
zadań należą wydatki inwestycyjne na budowę mieszkań komunalnych, przyjęte na rok 2009 
w wysokości 1.000.000,00 zł w uchwale Rady Miasta nr 116/2007 z 26 lipca 2007r. Wydatki 
inwestycyjne winny być planowane w poczuciu realnych możliwości budżetu, 
 a także perspektywiczne. Wprowadzenie do planu rocznego inwestycji p.n. „Pałacyk 
Fitznera” od początku budziło wątpliwości radnych i słusznie, ponieważ nie udało się tego 
planu zrealizować w zakładanym terminie. W ocenie mieszkańców potrzeb jest wiele, 
pilniejszych, jak budowa i remonty dróg miejskich, wymiana i uzupełnienie aparatury 
medycznej dla służby zdrowia oraz realizacja programu dostosowawczego Szpitala 
Miejskiego, budownictwo socjalne i komunalne. Biorąc pod uwagę budżety lat poprzednich 
obecny budżet charakteryzuje się najgorszymi wskaźnikami realizacyjnymi.  
 
 
Pani Grażyna Bartel  
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Analizując sprawozdanie 
Prezydenta Miasta z wykonania budżetu z zadowoleniem można przyjąć różne fakty między 
innymi kolejny pozytywny wynik Szpitala Miejskiego a szczególnie utworzenie 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci w naszym mieście. 
Zadawalający bardzo jest również wkład finansowy jaki został skierowany na remonty 
placówek oświatowych w naszym mieście, stworzenie jasnego i czytelnego harmonogramu 
remontu w placówkach oświatowych został także pozytywnie odebrany w środowisku. Jako 
nauczyciel cieszę się bardzo, ze w naszym mieście podejmowane są również takie inwestycje, 
których realizacja pozwoli nauczycielom w ciekawy sposób nie tylko retoryczny ale również 
praktyczny zapoznać się z historia naszego miasta i regionu. 
 
Pan Karol Termin  
 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Jako Radny pragnę zwrócić 
uwagę, że zatwierdzamy dzisiaj sprawozdanie tylko za 2009 r. dlatego też mylne jest 
podawanie kwoty 14 mln  jako środków pozyskanych w tym okresie. Pragnę zauważyć, że          
w roku 2009 r. pozyskano tylko kwotę 4 mln. Kwota ta jest wyraźna podana w piśmie służb 
finansowych o numerze FN.BM.-0571/3/2010. 
 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Czy są jeszcze jakieś indywidualne oświadczenia. Zmierzam do zamknięcia listy wystąpień           
i do przystąpienia do głosowania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że mam zgodę 
Wysokiej Rady do zamknięcia listy wystąpień.  
Sprzeciwu nie ma, listę zamykam. 
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Szanowni Państwo Radni otrzymali projekt uchwały nr 1/XLVI/10 w obszernym 
sprawozdaniu. 
 
c) podjęcie uchwały w sprawie: 
     
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok i udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Guzemu 
Zarządzam głosowanie: 
 
Bardzo proszę o sprawdzenie urządzenia u Radnego Roberta Myrty. 
 
Pan Robert Myrta /poza mikrofonem/ 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Przepraszam bardzo, kasujemy – reasumpcja głosowania. Proszę wszyscy urządzenia do ręki, 
żeby nie było następnym razem kłopotu. Proszę skasować wynik, żeby nie było uwag                
co do faktyczności i wiarygodności wyniku. 
 
Głosowanie nr 9 – unieważnione. 
 
Ja obserwuję co się dzieje, jestem na tej samej sali. Chwila przerwy. 
Bardzo proszę o uwagę, wszyscy mają urządzenia do głosowania, /do protokołu/ zarządzona 
została reasumpcja głosowania.  
Głosowanie powtórne – kto jest za tym, ażeby projekt uchwały Nr 1/XLVI/10 w sprawie: 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok i udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta  Panu Jackowi Guzemu przyjąć. 
Zarządzam głosowanie. 
Stwierdzam, iż Rada Miasta większością głosów przyjęła sprawozdanie i udzieliła 
Prezydentowi Miasta absolutorium 
     za                -                       17 
 
     przeciw       -                        4 
 
     wstrzym.     -                        1  
 

wszyscy obecni wzięli udział w głosowaniu 
/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 

 
   
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dziękuję za tak duże poparcie, bo przyznam się żeśmy 
się takiego dużego poparcia w tym głosowaniu nie spodziewali. 
Dziękuję bardzo. 
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Ad. 8 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby procedowanie nad projektami uchwał 
rozpocząć od projektu uchwały nr 10/XLVI/10 w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego 
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa Miasta Siemianowic Śląskich w roku 2009. 
 
Rada Miasta wyraziła zgodę na ww. propozycję. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
przyj ęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w roku 2009. 
/10/XLVI/10/ 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Pani Jolancie Kolanko - Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach. 
 
Dyskusja 
 
Pan Adam Cebula 
Pani Barbara Merta 
Pani Grażyna Bartel 
Pani Jolanta Kolanko udzieliła wyjaśnień do zapytań Radnych 
Pan Henryk Ptasznik II Zastępca Prezydenta Miasta  
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
           za                      -                        22 
         przeciw             -                         0 
          wstrzym.           -                         0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 minutową przerwę w obradach Sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady i stwierdził, że Rada Miasta jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Ad. 9 
 
Sprawozdanie z realizacji Strategicznych Celów Kadencji 2006 – 2010  
uchwała nr 65/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 
Strategicznych Celów Kadencji 2006 – 2010 oraz wskazania priorytetowych perspektyw             
do 2014 r. 
Wprowadzenia do tego punktu dokonał  Przewodniczący Rady Miasta. 
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Ad. 10 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował procedowanie nad projektami uchwał                 
nr 2/XLVI/10, 3/XVLI/10, 4/XLVI/10 i 5/XLVI/10 z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał procedowaniu niżej 
wymienione projekty uchwał: 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały nr 2/XLVI/10, 3/XLVI/10, 4/XLVI/10, 5/XLVI/10 
 
- projekt uchwały w sprawie: 
  likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  
  Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach  
  Śląskich. 
  /2/XLVI/10/ 
 
Opinie Komisji do projektów uchwał nr 2/XLVI/10, 3/XLVI/10, 4/XLVI/10, 5/XLVI/10 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji ww. projekt uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 2/XLVI/10 
 
       za                 -                22 
     przeciw       -                  0 
     wstrzym.     -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały nr 3/XLVI/10  w sprawie: 
likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych      
i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzib ą przy ulicy Katowickiej 1                         
w Siemianowicach Śląskich 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 2/XLVI/10 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały Nr 3/XLVI/10  
 
                za                  -              22 
                przeciw         -               0 
                wstrzym.       -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały nr 4/XLVI/10  w sprawie: 
likwidacji III Liceum Profilowanego wchodz ącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Opinie Komisji przy projekcie nr 2/XLVI/10 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 4/XLVI/10 
 
     za               -                  22 
     przeciw      -                   0 
     wstrzym.    -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
/5/XLVI/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 2/XLVI/10 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 5/XLVI/10 
 
            za                    -                22 
           przeciw           -                 0 
            wstrzym.         -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował procedowanie nad projektami uchwał                  
nr 6/XLVI/10 i 8/XLVI/10  z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały nr 6/XLVI/10  w sprawie: 
udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej części 
działek nr 61/28 i 399/28 przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały nr 6/XLVI/10 i 8/XLVI/10. 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 6/XLVI/10 
 
           za                       -                  22 
          przeciw              -                   0 
          wstrzym.            -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały nr 8/XLVI/10  w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 600m2 
stanowiącego część działki nr 439/13 przy ul. Świerczewskiego 84 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 6/XLVI/10 
 
głosowanie:    za               -                      22 
     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 
/7/XLVI/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco:  
za – 5, wstrzym. – 0,  przeciw – 0, - 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 
  
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwała głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2.  
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Głos zabrał: 
 
Pan Robert Myrta 
 
… Drugie pytanie w związku z  tym i prosiłbym o zaprotokołowanie tego pytania                         
i odpowiedzi, którą na te pytanie uzyskam. 
 
W związku z tym, że przy uchwale nr 1/XLVI/10 nie mogliśmy brać w dyskusji i rozumiem, 
a dotyczy właśnie to moje pytanie wolnych środków, mamy w granicach  9, 7 mln wolnych 
środków i pytanie do Pana Prezydenta – jakie plany ma w związku z tymi środkami, na co 
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planuje przeznaczyć tą dosyć sporą kwotę, bo 9,7 mln to duża kwota i chciałbym, żeby w tym 
momencie odnieść się do choćby nawet oświadczenia Klubu Radnych „Niezależni”, gdzie rok 
temu zgłaszaliśmy, że mamy 18 mln. No pieniądze jak gdyby nie zostały zagospodarowane, 
w tym roku zgłaszamy kolejny raz jako radni, że mamy 17 mln wolnych środków, już około   
7 mln zostało zagospodarowane, dlatego prosiłbym o informację jak planuje się racjonalnie 
wykorzystać te ponad 9 mln, które już mamy w budżecie. 
 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Na drugie pytanie odpowiem ja, na pierwsze Pan Skarbnik jeżeli chodzi o wolne środki one są 
określone za chwilę Pan Skarbnik poda bardzo dokładnie, a ja Radzie zaproponuję sposób 
rozdysponowania tych środków w najbliższym czasie. W tej chwili jeszcze ważę na ile tych 
środków przeznaczyć, żeby zmniejszyć kredyt, czy je rozdysponować. No na pewno sytuacją 
100% będzie MPGKiM i budownictwo MPGKiM, bo to obiecałem. A co do reszty proszę 
Państwa są tak jak sam pan powiedział miliony i tu decyzja szybka nie jest dobrą decyzją. 
Część z tego będę chciał zmniejszyć kredyt, a część z tego przeznaczymy ja zaproponuję 
Państwu do głosowania tutaj dla najważniejszych rzeczy dla miasta. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
…… częściowo będzie to już na najbliższej sesji 
 
Pan Jacek Guzy 
 
Myślę, że na 100 % Panie Przewodniczący … , tak 100 % będzie na maj i bym prosił, żeby 
Pan Skarbnik przekazał jak wyglądamy z wolnymi środkami, bo takie pytanie też było Pana 
Radnego. 
 
Pan Henryk Falkus Skarbnik Miasta 
 
Wysoka Rado na Komisjach mówiłem, że Pan Prezydent chciał niespodziankę natomiast 
niektórzy, że tak powiem wymusili sprawę i te wolne środki chodzą, że tak między radnymi, 
bo komisje również chciały na koniec roku więc chciałem powiedzieć jednoznacznie, że 
poziom wolnych środków na koniec 31 grudnia 2009 r. było 17 mln 597 tys. 55 zł i 58 gr., bo 
niektórzy radni generalizują sprawę, ale proszę wziąć pod uwagę, że myśmy w ramach 
budżetu roku 2010,  6 mln 700 tys. zaangażowali, czyli de facto to jest w granicach 11 
niecałych  środków. Po to były 3 sesje na których żeśmy rozdysponowali wolne środki łącznie 
z uchwałą nr 7 w kwocie 793 tys. 710 zł. Na dzień dzisiejszy po uchwaleniu już uchwały nr 7 
zostanie 9 mln 766 tys. 769 zł i 58 gr i oczywiście oświadczam Panie Przewodniczący, że 
zgodnie z Pana sugestią sprzed laty za każdym razem przy anulowaniu wolnych środków 
……  umieszczane 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
          za                      -                   19 
          przeciw             -                     0 
          wstrzym.           -                     3 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, zbywania                  
i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich 
wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
/9/XLVI/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzyma. – 2. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
   
           za                     -                    17 
           przeciw            -                     0 
           wstrzym.          -                     5 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów 
/12/XLVI/10/ 
 
Pan Piotr Madeja Sekretarz Miasta dokonał wprowadzenia do ww. projektu  oraz  projektów 
13/XLVI/10 i 14/XLVI/10. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Piotr Madeja 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Piotr Madeja 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Piotr Madeja 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Robert Myrta 
Pan Piotr Madeja 
 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o przeprowadzenie głosowań nad projektami 
uchwał nr 12, 13 i 14/XLVI/10. 
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głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 12/XLVI/10 
 
         za                      -                  22 
         przeciw             -                    0 
         wstrzym.           -                    0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 13/XLVI/10  w sprawie: 
utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 
          za                 -                       22 
          przeciw        -                        0 
          wstrzym.      -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 14/XLVI/10  w sprawie: 
utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
             za                    -          22 
             przeciw           -                     0 
              wstrzym.         -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                       /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 11 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych interpelacji oraz sposobie 
odpowiedzi. 
 
W imieniu Prezydenta odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty w sprawie prośby                    
do Prezydenta Miasta o wystąpienie w trybie art. 760 KPC do Komornika Sądowego                    
o udzielenie gminie o wierzycielach uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym dot. 
mieszkań zakładowych udzielił Pan Andrzej Bazański Koordynator Biura Radców Prawnych. 
/poniżej/ 
 
Szanowna Rado myśmy wystąpili już do Komornika w tej sprawie. Niestety Pan Komornik 
odmówił nam odpowiedzi. W tej chwili rozważamy ewentualne wystąpienie ze skargą               
do Prezesa Sądu Rejonowego właściwego dla Komornika ze skargą na czynności Komornika. 
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Chciałem jeszcze dodać, że dokumentacja znajduje się u naszego Komornika Pana 
Skowronka. Niestety Pan Skowronek o godz. 14.oo zakończył pracę i nie mogę okazać 
dokumentów. 
 

Ad. 12 
  
 
Sprawy informacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Miasta: 
 
- przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych, 
 
- podziękował  w imieniu Rady Miasta i swoim Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Guzemu   
  i Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Grzegorzowi Jurkiewiczowi za zorganizowanie  
  wieczoru Papieskiego, 
 
- poinformował na prośbę  Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury o organizowanym   
  koncercie charytatywnym w dniu 14 maja br. w Sali koncertowej Akademii Muzycznej im.  
  Karola Szymanowskiego w Katowicach pn. „Kapela Serc”. 
 
Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali: 
 
Pan Dariusz Bochenek  - w sprawie związanej z przebudową rynku, 
 
Pan Stanisław Sontag  -  w imieniu mieszkańców ul. Jagiełły podziękował za wykonanie 
przejścia dla pieszych na wysokości ul. Jagiełły 25 oraz wykończenie chodnika, 
 
Pani Grażyna Bartel – na ręce Prezydenta Miasta złożyła podziękowania za stosowną  
dekorację podczas mszy św. w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie samolotowej               
pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br.   
 
Pan Jacek Guzy  - podziękował wykonawcom za wykonanie  ww. dekoracji  Kościoła Krzyża 
Świętego  
 
Pani Barbara Roguska  -  poinformowała, o zawiązaniu nowego Klubu Radnych. 
 
Do ww. sprawy głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Pan Karol Termin – poinformował o złożeniu pism w sprawie zawiązania Klubu Radnych 
oraz zgłoszeniu przedstawiciela ww. Klubu do Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miasta odniósł się do powyższej wypowiedzi. 
       
Pan Adam Cebula  -  w sprawie artykułu  w gazecie „Głos Nauczycielski” wydawanej przez 
instytucje oświatowe. 
 
Pani Małgorzata Liczberska – poinformowała o rekomendacji przedstawiciela Klubu KAR  
do Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Rady Miasta odniósł się do wypowiedzi Pani Małgorzaty Liczberskiej. 
 
Pan Robert Myrta  w nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi poinformował, że na ręce 
Przewodniczącego przekaże pisma dot. zawiązania nowego klubu i delegowania osób                  
do Komisji Rewizyjnej. 
 
Pan Andrzej Gościniak – podsumował powyższe wypowiedzi i poinformował, ż wniosek 
Klubu Aktywnych Radnych wpłynął i jest w trakcie rejestracji. 
 
           

Ad. 13 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął obrady XVLI Sesji Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 16.08 
 
    
Protokołowała:               Przewodniczący   

                     Rady Miasta 
 
 
                 Andrzej Gościniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 


