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PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010 

z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 24 czerwca 2010 r. 
 w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

                       ul. Jana Pawła II 10. 
 
 

 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
 
W Sesji udział wzięło 21 radnych na ogólną liczbę 23. 
 
Radni nieobecni: 
 
Pan Tomasz Dzierwa 
Pan Zbigniew Krupski 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.     
 
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 20.05.2010 r.                                                                   
 
4. Wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6. Interpelacje radnych. 
 
7. Skargi wpływające do Rady Miasta 
   

8. Koncepcja wykorzystania posiadanej bazy lokalowej: Siemianowickie Centrum Kultury 
(obiekty przy:  ul. Niepodległości – „Centrum Kultury”, Alei Sportowców – b. „MOK”           
i ul. Wierzbowej – „Jarzębinka”),  Kinoteatr „Tęcza”, Pałacyk Fitznera, Dom Technika 
„Zameczek”, Hala Widowiskowo-Sportowa Kompleksu Sportowego „Michał”, w rozwoju 
działalności kulturalnej na najbliższe lata. 

 

uchwała Nr 1/XLIX/10 w sprawie: przyjęcia „Koncepcji rozwoju kultury w Siemianowicach 
Śląskich na najbliższe lata” 

9. Sytuacja finansowa oświaty w aspekcie remontów placówek szkolnych i harmonogramu 
ich modernizacji oraz modernizacji boisk szkolnych. 

  

uchwała Nr 2/XLIX/10 w sprawie: przyjęcia informacji nt. „Realizacja zadań oświatowych 
w latach 2007 – 2010 z uwzględnieniem remontów szkół, placówek i harmonogramu ich 
modernizacji oraz modernizacji boisk szkolnych” 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
14/XLIX/10  – określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji 
 
3/XLIX/10  – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego – 
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok 
 
4/XLIX/10 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2009  
 
5/XLIX/10 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 
 
6/XLIX/10 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego                         
w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta 
badającego bilans 
 
7/XLIX/10 – podziału zysku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2009      
w wysokości 106.864,50 zł 
 
8/XLIX/10 – przyjęcia informacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na temat 
przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w 2009 r. 
 
9/XLIX/10  – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do momentu sprzedaży działki 
nie dłużej niż do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej część działki    
nr 2827/105 przy ul. Powstańców w Siemianowicach Śląskich 
 
10/XLIX/10  – udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego 
część działki nr 3456/314 przy ul. Telewizyjnej 1 w Siemianowicach Śląskich  
 
11/XLIX/10  – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część 
działki nr 3835/293 przy ul. Kapicy 15 w Siemianowicach Śląskich  
 
12/XLIX/10  – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 31.12.2012 r. w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach Śląskich, 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2273/195, 3193/200, 
2823/200, 2279/190, 656/6, 467/1, 690/1, 607/311, 606/312, 466/1, 4165/293, 84/5, 
3881/282, 921/22, 412/22 
 
13/XLIX/10  – częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury             
o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich 
 
15/XLIX/10  – zmian budżetu miasta na 2010 rok  
 
16/XLIX/10  -  nadania drodze wewnętrznej nazwy – Szpitalna. 
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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 XLIX/10 Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich zwołaną zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 62 
Statutu Miasta i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
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. 
Ponadto przywitał przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta w osobach Przewodniczącego 
Błażeja Grzeszczaka, Wiceprzewodniczącego Macieja Jurkiewicza i Sekretarza Romana 
Lorenta. 
Następnie przywitał Pana Jacka Matusiewicza Prezesa Funduszu Górnośląskiego oraz 
pełniącego funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP. 
 
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. 
Ponadto poinformował, iż od poprzedniej sesji nie wpłynęło żadne unieważnienie lub 
wszczęcie postępowania w sprawie przyjętych przez Radę uchwał. 
 
        

  Ad. 2 
Zmiany i uzupełnia porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Radni przy liście obecności otrzymali 
dodatkowy projekt uchwały Nr 16/XLIX/10 w sprawie nadania drodze wewnętrznej 
nazwy – Czekoladowa. 
 
i zawnioskował o włączenie ww. projektu uchwały do porządku obrad  
 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem, czy zostaną zgłoszone inne wnioski    
o uzupełnienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż Radni nie zgłosili sprzeciwu do zamknięcia listy 
wnioskodawców dot. zmian lub uzupełnienia porządku obrad, którzy zamiar zgłoszenia 
zasygnalizowali. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały Nr 16/XLIX/10 w sprawie: nadania drodze wewnętrznej nazwy – Czekoladowa. 
 
 
głosowanie:       za              -        18 
        przeciw     -         1 
        wstrzym.   -         1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż ww. projekt uchwały został włączony do 
porządku obrad. 
                                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/             



 5 

 Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zgłosił wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad Sesji o kolejny punkt, po punkcie 11 – odpowiedzi na interpelacje w 
brzmieniu następującym: 
„ pkt 12 – odwołanie Radnego Andrzeja Gościniaka z funkcji  przewodniczącego Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich 
a – odczytanie wniosku o odwołanie Andrzeja Gościniaka z funkcji przewodniczącego Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich 
b – powołanie Komisji Skrutacyjnej 
c – ustalenie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania 
d- przeprowadzenie tajnego głosowania 
e – podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Radnego Andrzeja Gościniaka z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich”. 
 
W uzasadnieniu wniosku poinformował, iż zgłoszony przez niego wniosek jest realizacją 
inicjatywy 6 Radnych, którzy złożyli wniosek o zwołanie Sesji w trybie art. 20 ust. 3               
z porządkiem obrad uwzględniającym odwołanie Andrzeja Gościniaka z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta. 
Ponadto poinformował, iż zgodnie z § 73 ust. 5 Statutu Miasta dopuszcza głosy przeciwne 
temu wnioskowi. 
Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z dyspozycją § 73 ust. 5 przewodniczący Rady 
wnioski w sprawie porządku obrad poddaje pod dyskusję dopuszczając do wypowiedzi jeden 
głos za i jeden głos przeciw wnioskowi. 
Poinformował, że głosem za był głos przewodniczącego Rady, który zgłosił przedmiotowy 
wniosek.  
 
Pan Jerzy Dinges 
 
Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego           
w sprawie wniosku sześciu radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta, zgłoszone 
podczas XLIX sesji, 24.06.2010 r. 
 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego jednomyślnie 
sprzeciwia się odwołaniu radnego Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie. 
Obecnie dobiega końca nasza kadencja. Widać już wyraźnie odznaki zbliżającej się kampanii 
wyborczej. Z żalem zauważamy jak dotychczas trudna, ale owocna współpraca w Radzie 
Miasta, której organizatorem jest Pan Przewodniczący Andrzej Gościniak zaczyna napotykać 
na coraz to większe trudności, czego dowodem jest ten bezpodstawny wniosek. 
Pan Andrzej Gościniak organizując prace Rady Miasta dał się poznać jako osoba bardzo 
pracowita, systematyczna, kompetentna, dokładnie przestrzegająca procedur, wymagająca 
wiele od innych, ale przede wszystkim od siebie. 
Przewodniczący Rady Miasta godnie reprezentuje Radę uczestnicząc w wielu spotkaniach i 
naradach oraz gremiach i uroczystościach na terenie naszego miasta i poza jego granicami. 
Wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Pana Andrzeja Gościniaka 
uznajemy zatem za rozgrywkę polityczną, związaną ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi i nie mającą żadnego merytorycznego uzasadnienia. 
Dlatego my niżej podpisani: 
Adam Cebula, Beata Breguła, Jerzy Dinges, Zbigniew Krupski, Mikołaj Wajda będziemy 
głosować przeciwko wnioskowi o odwołanie. 
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Jednocześnie zwracamy się do pozostałych radnych o rzetelną ocenę dokonań 
Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowice Śląskie. 
- podpisy - 
                           / oryginał stanowiska stanowi załącznik protokołu/ 
 
  Pan Andrzej Gościniak 
 
Poprosił o złożenie dokumentu do protokołu sesji. Udzielił głosu panu Marianowi 
Jadwiszczokowi, w celu złożenia oświadczenia  w imieniu Klubu Forum Samorządowego. 
 
Pan Marian Jadwiszczok 
 
Stanowisko Stowarzyszenia Samorządowego „Forum Samorządowe Siemianowic Śląskich” 
dotyczące wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 
Kolejny raz zostaliśmy zaskoczeni wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta 
Pana Andrzeja Gościniaka. Zaskoczeni tym bardzie, że najpierw informacje o odwołaniu 
ukazały się w piątkowej prasie, zanim dotarły do Biura Rady Miasta czy radnych. We 
wniosku przedstawionym przez grupę radnych nie znalazło się nic nowego niż to, co było we 
wcześniejszym wniosku sprzed kilku miesięcy. Brak jakichkolwiek, racjonalnych przesłanek 
uzasadniających ten wniosek. Uzasadnienie mówiące o utracie moralnego prawa do 
sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Miasta miało już miejsce kiedyś i jest 
powtarzane dzisiaj jak mantra przez grupę radnych. Szkoda, że składający wniosek radni 
zapominają o wszystkim, co Przewodniczący Rady Miasta czyni, aby ta Rada była 
postrzegana w odpowiedni sposób, a tym samym, aby o Radzie i mieście mówiono w samych 
pozytywach. Pragnę zwrócić tutaj uwagę tylko na kilka rzeczy: 1 – dokładne przygotowanie 
pracy Rady Miasta, 2 – merytoryczne prowadzenie sesji, 3 – zapraszanie na sesje 
znamienitych gości: posłów, senatorów, wojewodów, 4 – dążenie do scalenia Rady Miasta 
To wszystko Przewodniczący Rady Miasta robi dla dobra Rady i Miasta, aby dodać im 
splendoru a nie dla własnych korzyści 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący. Wysoka Rado!. 
W imieniu stowarzyszenia samorządowego „Forum Samorządowe Siemianowic Śląskich” 
wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wniosku,  postępowanie wnioskodawców uznajemy za 
niegodne w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta. Jednocześnie życzymy, aby w 
obecnej kadencji nastąpiła chwila kiedy na tej sali posiedzeń Wysoka Rada będzie różnic się 
szlachetnie w myśl słów Jana Pawła II, bo to, co robią od dłuższego czasu radni 
wnioskodawcy nie ma nic wspólnego ze szlachetnością. 
                            / oryginał stanowiska stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Pan Karol Termin 
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. 
Panie Przewodniczący, pana wszystkie działania i tłumaczenia się z nie zwołaniem tej sesji w 
trybie 7 dniowym na wniosek grupy Radnych wybitnie świadczą o łamaniu przez Pana prawa 
w oparciu o art. 231 Kodeksu Karnego. Zgodnie z Pana sugestią, którą wyraził pan ostatnio 
na Komisji Rewizyjnej fakt popełniania przestępstwa należy zawsze zgłosić prokuraturze. My 
jako wnioskodawcy zamierzamy z tego faktu skorzystać. 
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Pani Danuta Sobczyk 
 
Szanowno Rado, Panie Prezydencie. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości respektuje 
porozumienie zawarte z Panem Prezydentem i Forum Samorządowym Siemianowic Śląskich 
i w przedmiotowej sprawie będzie głosował zgodnie z tym porozumieniem. 
I to jest wszystko co mam w tym temacie do powiedzenia. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Poinformował, iż lista w tej sprawie została zamknięta, zapytał czy będą następne 
oświadczenia w sprawie wniosku jaki przed chwilą złożył o uzupełnienie porządku obrad. 
Poinformował, że zmierza do zamknięcia listy wystąpień w tej sprawie. 
Zapytał, czy poza Barbarą Mertą i zgłaszającym  się Robertem Myrtą jeszcze są inne 
oświadczenia? 
Stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu uzna, iż ma zgodę Rady do zamknięcia listy 
wystąpień w sprawie oświadczeń przy zmianie uzupełnienia porządku obrad.  
Przewodniczący Rady stwierdził, iż sprzeciwu nie ma. Poinformował, że kończy listę 
zgłoszeń. 
 
Barbara Merta  -  /stenogram zgodnie z wnioskiem zgłaszającej/ 
 
Nikt na tej sali chyba nie ma złudzeń co do osoby p. Andrzeja Gościniaka. 
Jest to człowiek inteligentny, elokwentny, świetny erudyta, znający przepisy prawa lepiej, niż 
radcy prawni UM, zorganizowany, przewidujący, przeambicjonowany. Prawie superman!  
Jego cechy  przywódcy sprawiają, że w kręgu swoich współtowarzyszy mógłby być guru. Jest 
jednak  pewne ale, gdy forma przerasta treść. 
Władza w rękach człowieka może mieć dwa oblicza. Jest dobrze, gdy służy ogółowi 
społeczeństwa, zaspokajaniu jego interesów. Jest źle, gdy służy zaspokajaniu nieraz 
„chorych” ambicji, niszczeniu oponentów za to, że próbują mieć nieraz odmienne zdanie        
w niektórych kwestiach. 
Pan Andrzej Gościniak nie znosi sprzeciwu, nie dopuszcza do głosu ludzi, którzy chcieliby 
zburzyć mu  jego z góry zaplanowany porządek. Zachowuje się jak przebiegły lis. 
Ktoś mógłby powiedzieć: Co Wam się nie podoba w tym człowieku, który zaplanuje 
wszystko w najdrobniejszych szczegółach, zaplanuje, a Waszym zadaniem jest tylko 
wciśnięcie klawisza podczas głosowania? Czyż nie powinien być to dla Was komfort 
psychiczny, że nie musicie się o nic martwić? 
No właśnie! Ale, czy sprowadzanie radnych w  czasie głosowania do rangi  „robotów”, 
przerywanie głosu podczas dyskusji sesyjnej, używanie różnych epitetów pod adresem 
oponentów  -  jest moralne? 
Czy niechęć do współpracy z ogółem radnych daje Mu prawo do przewodzenia tej Radzie 
Miasta, gdy na każdym kroku łamie prawo, przekracza swoje uprawnienia? 
Mimo zalet organizatorskich swoimi działaniami burzy konstruktywną pracę Rady Miasta, 
zniszczył atmosferę sprzyjającą działaniu  dla potrzeb i dobra miasta . 
Przerost ambicji u p. Przewodniczącego Andrzeja Gościniaka spowodował, że przestrzeganie 
prawa stało się sprawą marginalną. 
Jako człowiek władzy na każdym kroku gloryfikuje swoją osobę np. przez urządzenie sobie 
gabinetu okazałych rozmiarów, gdy komisje wraz z zaproszonymi gośćmi, obradujące nad 
ważnymi dla miasta uchwałami, muszą się gnieździć w małym pomieszczeniu Sali 13, 
obwieszanie korytarza ratusza zdjęciami, afiszami z wyborów. Tylko  -  po co! 
Nie ma wydania gazety samorządowej, żeby nie było zdjęcia pana Przewodniczącego. 
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Jego morale ma różne wyznaczniki, jeżeli chodzi o jego osobę.  
Nie miał żadnych skrupułów, gdy w lipcu 2007 r. odwoływał ze stanowiska  
wiceprzewodniczącą – Danutę Sobczyk. 
Czego więc obawia się p. A. Gościniak, że po raz drugi nie zwołał sesji nadzwyczajnej           
w sprawie odwołania go ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta? 
Czy taki nieskazitelny człowiek może pozwolić sobie publicznie kolejny raz na łamanie 
prawa?  
To jest pytanie pod rozwagę Państwa Radnych. 
Czyżby już zawiodła p. Andrzeja Gościniaka pamięć, jak w poprzedniej kadencji będąc          
w opozycji, w każdym niemal punkcie porządku obrad był przy mównicy, prowadząc 
przydługie monologi, kwestionując zasadność uchwał i wydłużając czas sesji nawet do 
godz.23. 
Panie Przewodniczący!  Czara goryczy już dawno się przelała. Do Pana należy krok 
udowadniający Radnym i mieszkańcom, że jest pan człowiekiem honoru i władnym do 
kierowania pracą Rady Miasta Siemianowic Śląskich.  
 
Następnie do ww. sprawy głos zabrali: 
 
Pan Robert Myrta    
 
Przewodniczący Rady Miasta  
 
Pan Robert Myrta 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Poinformował, że na tym wyczerpano wystąpienia w imieniu Klubów, a także wystąpienia 
indywidualne Radnych. Ponadto poinformował, że zwrócił się w trybie statutowym pan Jacek 
Matusiewicz Przewodniczący Zarządu Platformy Obywatelskiej o udzielenie mu głosu w tej 
sprawie. Zgodnie ze Statutem zgoda została wyrażona. 
 
Pan Jacek Matusiewicz 
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pozwolę sobie na odczytanie 
krótkiego stanowiska Zarządu Platformy Obywatelskiej RP w Siemianowicach Śląskich w 
sprawie wniosku o odwołanie Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Zarząd Platformy Obywatelskiej RP w Siemianowicach Śląskich, podczas spotkania z klubem 
radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego przeanalizował sytuację 
wynikającą ze złożonego  wniosku o odwołanie Pana Andrzeja Gościniaka z funkcji 
Przewodniczącego Rady Miasta. 
W jednomyślnej opinii członków Zarządu wniosek ten jest merytorycznie bezzasadny, stąd 
apelujemy do wszystkich Radnych o zajęcie stanowiska gwarantującego dalsze sprawne 
procedowanie Rady Miasta. 
Trzy lata temu, głosami wszystkich Radnych, przyjęto uchwałę o strategicznych celach 
kadencji, co umożliwiło powstanie w Radzie Miasta szerokiego porozumienia ugrupowań 
lokalnych i partii politycznych, stanowiącego świadectwo zdolności siemianowickich 
polityków do współdziałania na rzecz miasta, mimo ostrych nieraz różnic na szczeblu 
krajowym. Jesteśmy przekonani, że ogromna część mieszkańców naszego Miasta dostrzega 
pozytywne zmiany, jakie wiążą się z konsekwentną realizacją strategicznych celów kadencji. 
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Wszyscy widzimy też jaki ogrom zadań wciąż czeka na podjęcie. Tym bardziej sądzimy, iż 
umożliwiająca sprawną realizację przyjętych przez Radnych celów dobra współpraca 
Prezydenta i Rady Miasta wymaga utrzymania politycznej stabilizacji oraz profesjonalnej 
organizacji pracy Rady. 
Obecny Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Gościniak, zdaniem nie tylko członków              
i sympatyków Platformy Obywatelskiej dowiódł, iż jest gwarantem tego profesjonalizmu. 
  - popisano: Przewodniczący PO RP w Siemianowicach Śląskich – Jacek Matusiewicz 
                           / oryginał oświadczenia stanowi załącznik protokołu 
 
Od siebie dodam, ja wiem, że na ogół częściej odzywają się krytycy niż ci, którzy stan 
istniejący uważają za zadawalający – Andrzeju dziękuję ci nie tylko za dobre efekty, ale za 
ogrom serca, który wkładasz w tę pracę na rzecz miasta. 
  
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Mieszkańcy. Zawsze mówiłem 
własnymi słowy, ale dzisiaj chcę zgłosić oświadczenie. Myślę bardzo ważne dla naszego 
Miasta i przyszłości tego Miasta. 
Moje samorządowe motto zawsze było, żeby łączyć, a nie dzielić, żeby myśleć o mieście i 
jego mieszkańcach, a nie o politycznych tzw. niestety w naszym kraju rozgrywkach. Żeby być 
przede wszystkim gospodarzem, a nie włodarzem. Marzyłem, żeby spotkać w 
Siemianowicach Śląskich ludzi z podobnymi ideami i wartościami. Takim człowiekiem bez 
wątpienia jest obecny przewodniczący Siemianowickiej Rady Miasta pan Andrzej Gościniak 
z którym, co przyznaję współpraca na początku była bardzo trudna, ale razem szybko 
spostrzegliśmy, że mamy ten sam cel – dobro naszego miasta, stąd stworzone przez właśnie 
nas wspólnie strategiczne cele kadencji 2006 – 2010. Swoisty drogowskaz poczynań tak 
Prezydenta jak i całej Rady Miasta. Ten wyjątkowy dokument został przyjęty na początku 
2007 przez Radnych jednogłośnie. Wbrew polskiemu zwyczajowi, który mówi o swarach i 
kłótniach Andrzej Gościniak jest moim odczuciu samorządowcem na wskroś 
odpowiedzialnym i słownym. Realizujemy wbrew obiektywnym kłopotom nasz drogowskaz. 
Przewodniczący Rady Miasta zdecydowanie się do tego przyczynił, chociażby poprzez 
usprawnienie pracy Rady Miasta i poszczególnych posiedzeń sesyjnych. To właściwy 
człowiek na właściwym miejscu, który jako pierwszy zdobywa doświadczenie przez 
spotkania i rozmowy ze swoimi wszystkimi poprzednikami. To cechuje polityka otwartego. 
Dziwi mnie wniosek o odwołanie Andrzeja Gościniaka z funkcji przewodniczącego Rady 
Miasta w Siemianowicach Śląskich. Upatruję w tym niestety tylko i wyłącznie działanie 
stricte polityczne związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie ma to nic 
wspólnego z rzetelną, obiektywna i merytoryczną oceną działalności samorządowej Andrzeja 
Gościniaka, ubolewam nad tym, że tak się to dzieje. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak poddał pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez siebie - kto jest za tym, żeby włączyć do porządku obrad po punkcie 11 – 
punkt 12 w brzmieniu, który przeczytał, a zaczynający się od słów :odwołanie Andrzeja 
Gościniaka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta 
Zarządził głosowanie: 
 
     za             -                 1 
     przeciw    -                11 
     wstrzym.  -                 1 
                      7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu 
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Stwierdził, iż Rada Miasta nie przychyliła się do wniosku o uzupełnienie porządku obrad       
w przedmiotowej sprawie. 
                       /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
W związku z opuszczeniem sali przez część Radnych, Przewodniczący zarządził zmianę 
ekranu w celu sprawdzenia quorum.  
Poprosił wszystkich obecnych o naciśnięcie żółtego przycisku w celu sprawdzenia 
prawomocności obrad. 
Stwierdził, iż na sali obecnych jest 14 Radnych, stwierdził więc także, iż sesja jest nadal 
prawomocna i można procedować dalej. 
Przewodniczący przypomniał, iż Rada winna rozpatrzyć wniosek sygnalizowany wcześniej 
przez Radnego Roberta Myrtę o uzupełnienie porządku obrad. 
Udzielił głosu Panu Robertowi Myrcie. Stwierdził, iż pan Radny jest nieobecny, gdyż opuścił 
salę obrad. 
Na tym zakończyło się procedowanie w pkt. 2. 
 

 
Ad. 3 

 
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 20.05.2010 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że do dnia poprzedzającego Sesję nie wpłynęły 
żadne propozycje poprawek do protokołu i poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
Sesji RM z dnia 20.05.2010 r. 
 
głosowanie:    za             -               13 
     przeciw    -                0 
     wstrzym.  -                0 
 
              7 radnych  nie wzięło udziału w głosowaniu (nieobecni w Sali posiedzeń0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został zatwierdzony. 
 
                                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 4 
 

 
Wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na sesję został zaproszony przyjęty zgodnie      
z planem prezentacji Pan Krzysztof Przybylski – Prezes Śląskiego Klubu Golfowego, który 
powiadomił,  że z ważnych powodów nie mógł przybyć na sesję i dokonać prezentacji. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o zmianę tj. aby               
w miejsce przewidzianej prezentacji umożliwi ć wystąpienie przewodniczącemu 
Młodzieżowej Rady Miasta i odczytanie sprawozdania  z roku pracy tej Rady. 
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Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu na proponowaną zmianę, po czym głos zabrał Błażej 
Grzeszczak Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
                          / sprawozdanie stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta – założył podziękowania Przewodniczącemu Młodzieżowej 
Rady Miasta, Prezydium Rady Miasta oraz osobom wchodzącym w skład Młodzieżowej 
Rady Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz podziękował Radnym 
Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności Prezydium MRM za włożony wkład pracy oraz 
Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Naczelnik Biura Rady Miasta za opiekę merytoryczną 
nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
Ponadto głos zabrali: 
 
Pani  Grażyna Bartel 
Pan Karol Termin 
 

Ad. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy złożył sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Następnie Pan Robert Myrta zwrócił się zapytaniem do Prezydenta Miasta. 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta udzielił wyjaśnień do zapytania Pana Roberta Myrty. 
 

 
Ad. 6 

            
Interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował o zgłoszonych interpelacjach w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Na Sesji Radni zgłosili następujące interpelacje. 
 
Radny RM Grzegorz Jurkiewicz 
 

1129-1132/XLIX/10 
 
         / w załączeniu/ 
 
Interpelacje  1129/XLIX/10 nie wymagają odpowiedzi – do realizacji 
 
Radny RM Marian Jadwiszczok  
 

1133/XLIX/10 
 

         / w załączeniu/ 
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Radny RM Stefan Wieczorek  
/interpelację podpisali radni: Danuta Sobczyk, Mikołaj Wajda, Grzegorz Jurkiewicz,         
Alojzy Grzesiek/ 
 

1134/XLIX/10 
      
        / w załączeniu/ 
 
Radny RM Stefan Wieczorek  
Radna RM Danuta Sobczyk 
 

1135/XLIX/10 
 
                                                              / w załączeniu/ 
 
Radny RM Stefan Wieczorek 
Radny Mikołaj Wajda  
 

1136/XLIX/10 
 

                                                              / w załączeniu/ 
 
 
 
Radna RM Małgorzata Liczberska                                                                                                                    
 

1137/XLIX/10 
 
Po raz kolejny zwracam się do Urzędu Miasta o jak najszybsze przystąpienie do remontu 
jezdni ulic będących własnością Urzędu, a położonych na terenie osiedla Wróbla – 
Korfantego, a szczególnie odcinka przy nasypie kolejowym Wróbla 3 oraz odcinka                
od wymiennikowi przy ul. Korfantego 1 aż do końca ulicy Hermana – Wróbla. 
 

1138/XLIX/10 
 
Proszę podjąć jak najszybszą decyzję o wyremontowaniu części chodnika przy                      
ul. Waryńskiego. Część chodnika została wyremontowana przy budowie ronda, dalsza część 
chodnika prowadząca bezpośrednio do głównego wejścia przy kościele św. Antoniego 
pozostaje w stanie nie nadającym się do użytkowania. 
 

1139/XLIX/10 
 

Proszę o umieszczenie znaku zakazu postoju parkowania przed drogą wewnętrzną biegnącą 
wzdłuż marketu ALDI. Ze względu na brak chodnika parkowanie samochodów w tym 
miejscu na przewiązce jest niewskazanie i niebezpieczne. 
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1140/XLIX/10 
 

Na ubiegłej sesji zgłosiłam interpelację w sprawie remontu schodów prowadzących do Parku.  
Sprawdziłam – dziękuję są wyremontowane, za to w imieniu mieszkańców dziękuję, szkoda, 
że przy okazji nie uzupełniono szczelin. 
 
 
Radna RM Alfreda Barnaś  
 

141/XLIX/10 
 
W imieniu wyborców zgłaszam dwie krótkie interpelacje: 
 
Proszę o rozwiązanie problemu niebezpiecznego ostrego zakrętu w prawo na trasie 
autobusowej ze Starej Szosy w kierunku Parku „Pszczelnik”. 
Proszę o sprawdzenie stanu oznakowania tego skrzyżowania i prześwietlenie tj. wycięcie 
zasłaniających krzewów. 
 

1142/XLIX/10 
 
Dwa. Zniwelowanie ostrego zakrętu ulicy Obwodowej z ul. Cmentarną. 
Wjeżdżając z szybkiej i ruchliwej ulicy Obwodowej w ulicę Cmentarną łatwo o kolizje. Jak 
mi wiadomo kiedyś planowano puszczenie drogi Obwodowej poprzez ogródki działkowe. 
Czy w rozwoju przestrzennym miasta przewiduje się tą inwestycję? 
 
 
 
Radny RM Jerzy Dinges  
 

1143- 1144/XLIX/10 
 
         / w załączeniu/ 
Radny RM Adam Cebula  
 

1145 – 1147/XLIX/10 
 
        / w załączeniu/ 
Radny RM Karol Termin  
 

1148/XLIX/10 
  
Proszę o naprawę nawierzchni drogi przy wjeździe na Osiedle Młodych na odcinku od świateł 
przy Tesco na ul. Niepodległości do ul. Gwardii Ludowej. 
 

1149/XLIX/10 
 
Proszę o informację na jakich zasadach udostępnione są nagrania z sesji Rady Miasta dla 
Radnych i Mieszkańców Miasta. 
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Radny RM Jerzy Becker   
 

1150/XLIX/10  
                                                                                                                                                                                
Pierwsze, to będziemy procedować nad uchwałą nr 12/XLIX/10 w sprawie ogródków 
działkowych na ul. Maciejkowickiej i w związku z  tym,  nie wiem czy Radni wiedzą jak tam 
wygląda, bo slamsy lepiej wyglądają niż zaraz ten odcinek za DPS-em, Caritasem                  
na  ul. Maciejkowickiej po prawej stronie, gdzie płoty są blachą, papą,  połamane krzaki to 
już przerosły i właśnie w nawiązaniu do tej uchwały, mamy tam właścicieli, nawet mapka jest 
ogródki 83, 85 – bardzo proszę, ja nie wiem czy architekta, czy plastyka miejskiego, czy  
Straż Miejską o skontrolowanie i rozmowy z właścicielami pod groźbą utraty i możliwości 
dzierżawienia tego ogródka, bo to jest naprawdę duży wstyd, ten odcinek jadąc do Chorzowa 
tj. niby już peryferia Michałkowic, ale de facto to jest centrum Michałkowic. 
  

1151/XLIX/10 
 
Druga interpelacja to koresponduje z interpelacją kolegi K. Termina. Rejon skrzyżowania 
ulicy Gwardii Ludowej i Niepodległości. Tam jest taki znak drogowy, znak informacyjny 
„Stadion Śląski”, on się wcina w drogę. Jeśliby ten znak drogowy o metr przesunąć w prawo 
to można by wygospodarować, /rozmawiałem już z M.Jadwiszczokiem, który by umożliwił/ 
jazdę na wprost nie czekając na tych co skręcają w lewo do Tesco, ja mówię o drodze do 
Michałkowic. Tak, że to jest technicznie chyba bardzo łatwe do wykonania, a to jest 
bezpośrednio przed tą wysepką dla autobusów. To nawet można wyrównać tą wysepkę dla 
autobusów tam na tym przystanku vis a vis Kaczora. Tak, że prosiłbym o rozpatrzenie tego 
problemu. 

1152/XLIX/10 
 
Trzeci mały problem, myślę jeśli będzie malowanie nowego oznakowania poziomego w 
okolicach skrzyżowania Niepodległości – Wróblewskiego zostanie zlikwidowana ta 
nieszczęsna łezkowata, wrzecionowata wysepka, która utrudnia skręt w lewo, a ludziom, 
którzy by chcieli od Centrum Kultury jechać w prawo, umożliwi płynność ruchu, ta łezka jest 
zupełnie niepotrzebna. Tak, że proszę o oprofilowanie. 
 

1153/XLIX/10 
 
Interpelacja de facto moja i Stanisława Sontaga. Po rozmowach z mieszkańcami ul. 
Grunwaldzkiej 12 , 14, tam na Węzłowcu powstała taka enklawa, trzeba chwalić i jeszcze raz 
chwalić Spółdzielnię Mieszkaniową, która o parkingi dba. Mieszkańcy są bardzo 
niezadowoleni ze stanu nawierzchni, stanu używalności parkingu. Wnioskuję, wiem, że to już 
jest nie za parę groszy, za parę tysięcy, ale wnioskuję o stworzenie tam parkingu z 
prawdziwego zdarzenia z nawierzchnią puzzlową, czy inną utwardzoną. 
 
 

1154/XLIX/10 
 
Bardzo bym prosił w budżecie przyszłego roku uwzględnić lewoskręt w Grunwaldzką. To tak 
dezorganizuje ruch. Ja już nie mam siły na ten temat mówić, ani oczekiwać na koncepcję 
płynności ruchu od ulicy Siemianowickiej do naszej Wrocławskiej. Ten lewoskręt jest 
niezbędny on bardzo zakłóca ruch. 
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Interpelacja 1154/XLIX/10 nie wymaga odpowiedzi. 
  
Radna RM Grażyna Bartel  
 

1155/XLIX/10 
 
Pierwsza interpelacja dot. przeanalizowania czasu działania fontanny na rynku miejskim. 
Obecnie fontanna już przed godziną 21.oo jest wyłączana, a okres letni sprawia, iż 
mieszkańcy dłużej przebywają w granicy tego rynku. Efektem tej naszej wspaniałej fontanny 
jest jednak ten czar i kolor, który się wydobywa. Mieszkańcy teraz mają gdzie posiedzieć        
i przy czym, jeżeli to możliwe do godz. 22.oo myślę, że innym mieszkańcom z okolic nie 
będzie to przeszkadzało, a tym którzy mnie o to prosili zapewne uatrakcyjni tam przebywanie.   
 

1156/XLIX/10 
 
Druga interpelacja dot. również skoszenia trawy, która do kolan sięga przed terenem 
kompleksu sportowego „Siemion”, a właściwie tych okolic obrzeża, które tam są. Tam 
dzieciaki z tych rejonów bawią się korzystają z tego terenu do zabawy, więc myślę, żeby im 
jednak ta zabawa była bardziej ciekawsza przy skoszeniu trawy. 
 
 
Radny RM Jerzy Kurzawa  
 

1157/XLIX/10 
 
Dwie interpelacje dot. Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
W wyniku przeprowadzonej w ubiegłej kadencji restrukturyzacji finansowej Szpitala, uzyskał 
on około 1 mln 200 tys. zł. zwrotu z poniesionych nakładów. Pieniądze te miały być 
przeznaczone na inwestycje. Pytanie – dlaczego pieniądze nie zostały wykorzystane, dlaczego 
nie zostały przekazane do Szpitala. 
 
 

1158/XLIX/10 
 
Wynik finansowy Szpitala świadczy o tym, że w celu utrzymania kosztów na poziomie, który 
nie powodowałby narastania straty dokonano drastycznych cięć kosztów w sferze 
zatrudnienia szczególnie personelu medycznego średniego i lekarskiego oraz redukcji 
kosztów związanych z administrowaniem i utrzymaniem obiektów szpitalnych przy 
jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży oraz braku dofinansowania na zakup sprzętu 
medycznego. Nie rokuje to pomyślnie na wynik finansowy przyszłych okresów,                       
a jednocześnie wpłynie na standard wykonywanych usług medycznych. W związku                    
z powyższym zapytuję – jakie środki finansowe są konieczne na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej aby poziom i jakoś świadczonych usług nie uległ obniżeniu, a w perspektywie 
czasowej Szpital mógł zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost standardu usług 
medycznych. 
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1159/XLIX/10 

 
Interpelacja dot. funkcjonowania boiska ze sztuczną trawą. 
Proszę o przedłożenie specyfikacji kosztów utrzymania łącznie z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz kosztami wynikającymi z organizowanych na nim imprez za okres od 1 stycznia 2010 do 
30 czerwca 2010, plus koszt organizacji Mistrzostw Europy. 
 
 

1160/XLIX/10 
 
Interpelacja dot. koncepcji rozwoju kultury w Siemianowicach Śląskich. 
Proszę o podanie specyfikacji szacunkowych kosztów proponowanych zmian w rozbiciu na 
trzy instytucje kultury oraz obiektów wchodzących w ich skład z uwzględnieniem nowych 
inwestycji. 
 

1161/XLIX/10 
 
Interpelacja dot. sfery wydatków związanych z promocją miasta. 
Wydajemy gazetę miejską, serwis internetowy, biuletyny informacyjne, produkujemy firmy 
organizujemy imprezy. Używając słowa klucz „Promocja Miasta” wydajemy pokaźne kwoty 
pieniędzy podatnika. W związku z powyższym zadaję pytanie – jaki cel promocyjny, 
konkretnie chcemy osiągnąć poprzez ww. działania. Proszę o odpowiedź dla każdej                 
z wymienionych form działania. 
 
Radna RM Barbara Roguska  
 

1162 - 1165/XLIX/10 
 
        / w załączeniu/ 
 
Radna RM Barbara Merta  
 

1166- 1171/XLIX/10 
 
        / w załączeniu/ 
 
Na poniższe interpelacje odpowiedzi zostały udzielone na sesji. 
 
 
Robert  Myrta 
 
1172/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynęły dokumenty, tj wniosek         
o zwołanie sesji na podstawie artykułu 20 ust. 3 ust. z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, wniosek o odwołanie Radnego Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz projekt uchwały stwierdzający odwołanie Radnego 
Andrzeja Gościniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Siemianowic Śląskich, które to 
dokumenty złożone w dniu 17 czerwca w Kancelarii Biura Podawczego Urzędu Miasta         
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w Siemianowicach Śląskich. I pytanie, dlaczego Przewodniczący zaniedbał swoje obowiązki 
jak stwierdził, dopiero po 5 dniach zapoznał się z wnioskiem skoro jak twierdzą tu koledzy z 
PO już 4 dni prędzej ten wniosek, ta informacja była umieszczona w prasie. Uważam, że 
ważna sprawa nie wiem dlaczego tak długo Pan Przewodniczący zwlekał, żeby się z tym 
zapoznać. 
 
 
1173/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na Sesji, jakie są całkowite koszty związane z organizacją 
Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie. Proszę o informację jakie koszty są związane z tą 
imprezą ponosi: raz Referat Sportu, dwa Referat Promocji, trzy MOSiR, cztery inne wydziały 
i referaty Urzędu Miasta. I proszę o odpowiedź czy prawdą jest, że organizatorem mistrzostw 
jest Polski Związek Hokeja na Trawie, czy też Śląski Żwiązek Hokeja na Trawie – jeżeli tak 
to dlaczego nasze Miasto ponosi spore koszty i jakie te koszty, tu właśnie dlatego oczekuję 
skoro nie jest organizatorem tej imprezy. 
 
 
1174/XLIX/10 
 
Proszę o informację ustną na sesji kiedy do Biura Rady wpłynął list mieszkańców z dnia       
14 czerwca 2010 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o przekazanie 
kopii wszystkim Radnym, list w sprawie niezgodności, wątpliwości związanych                       
z funkcjonowaniem Spółki Aqua Sprint i zaopatrzenia mieszkańców  Siemianowic Śląskich      
w wodę. 
Proszę o informację dlaczego zgodnie z prośbą mieszkańców kopia listu do dnia dzisiejszego 
nie została przekazana Radnym Rady Miasta Siemianowic Śląskich i kiedy ta kopia zostanie 
przekazana Radny. Jest to bardzo ważna sprawa dla mieszkańców Miasta, którzy zgłosili się 
do mnie najpierw telefonicznie z prośbą o udostępnienie adresu do kontaktu, a następnie już    
z wyżej wymienionym listem. Jednocześnie informuję Biuro Rady, że posiadam kopię tego 
pisma i nie oczekuję dostarczenia kopii, ponieważ ją posiadam. 
Dziękuję. 
 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Na jedną mogę Panu zaraz odpowiedzieć gdybym się tak często pojawiał w Ratuszu jak Pan, 
to do dzisiejszego dnia nie odebrałbym, żadnej korespondencji. 
Bardzo proszę to będzie w punkcie odpowiedzi na interpelacje. 
 
          
Pan Henryk Pesel 
 
1175/XLIX/10 
 
Chciałem złożyć interpelację dot. zmiany uzupełnienia porządku obrad. Nie zabierałem głosu 
wcześniej, ponieważ myślałem, że wszystko potoczy się inaczej. Jak wszyscy wiedzą nie 
byłem, że tak powiem autorem wniosku o odwołanie Pana Przewodniczącego, jak również nie 
byłem zwolennikiem tego zastosowania, ale jeśli powiedziało się a, należy powiedzieć b. Już 
Premier Churchill powiedział, że demokracja nie jest najlepszym systemem wymyślonym, ale 
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nikt dotychczas lepszego systemu nie wymyślił. Demokracja wymagała, żeby Pan 
Przewodniczący poddał się demokratycznej weryfikacji w tajnym głosowaniu. Zgłaszając 
wniosek o uzupełnienie obrad o taki punkt myślałem, że to się stanie, to się dokona. Niestety 
byłem zdziwiony, że tak powiem większość koalicyjna, której członkiem jest Pan 
Przewodniczący odrzuciła wniosek Pana Przewodniczącego, jest to dla mnie zaskakujące. 
W związku z powyższym mam dwa pytania – pierwsze do służb prawnych Pana Prezydenta, 
czy Pan Przewodniczący miał prawo, że tak powiem  poddać w głosowaniu jawnym swój 
wniosek o swoje odwołanie, to jest pierwsze pytanie. 
 
Drugie pytanie – czy Pan Przewodniczący uważa, że tym dzisiejszym działaniem rozwiązał 
całkowicie sprawę wniosku o swoje odwołanie. 
Dziękuję.     
 
 

Ad. 7 
 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował o złożonej skardze przez Panią Janinę 
Pawłowską przesłaną przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz zaproponował głosowanie nad 
przekazaniem części skargi zawierającej zarzuty pod adresem Prezydenta Miasta do Komisji 
Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
 
głosowanie nad przekazaniem ww. skargi do Komisji Rewizyjnej 
 
                 za             -               20 
      przeciw    -                0 
      wstrzym.  -                0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została skierowana do Komisji 
Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
                                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w Sesji RM do godz. 15.05. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady Sesji Rady Miasta i stwierdził, że 
Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Ad. 8 
 
Koncepcja wykorzystania posiadanej bazy lokalowej: Siemianowickie Centrum Kultury 
(obiekty przy: ul. Niepodległości – „Centrum Kultury”, Alei Sportowców – b. MOK”               
i ul. Wierzbowej – „Jarzębinka), Kinoteatr „Tęcza”, Pałacyk Fitznera, Dom Technika 
„Zameczek”, Hala Widowiskowo-Sportowa Kompleksu Sportowego „Michał” w rozwoju 
działalności kulturalnej na najbliższe lata 
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Wprowadzenia  wraz z prezentacją do ww. tematu dokonała Pani Magdalena Kończyk 
Kierownik Referatu Kultury. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia „Koncepcji rozwoju kultury w Siemianowicach Śląskich na najbliższe lata” 
/1/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem zadecydowała o głosowaniu 
indywidualnym na sesji.                                                                                                                                         
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 1, przeciw – 1, wstrzym. – 2. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Robert Myrta 
Pani Alfreda Barnaś- w imieniu Klubu Radnych „Niezależni” wniosła o zmianę treści           
w tytule i w § 1 projektu uchwały tj. aby słowo „koncepcja” zastąpić słowem „informacja” 
Pan Adam Cebula 
Pan Piotr Madeja Sekretarz Miasta udzielił wyjaśnień do zapytania Pana Roberta Myrty oraz 
Alfredy Barnaś 
Pan Jacek Guzy 
Pani Barbara Merta 
Pan Jacek Guzy 
Pan Andrzej Gościniak –zwrócił się z zapytaniem dot. zgłaszania  się do dalszej dyskusji, 
następnie po ustaleniu listy i braku sprzeciwu zamknął listę  po czym udzielił głosu. 
                            
 
Pan Robert Myrta 
Pani Alfreda Barnaś 
Pan Jerzy Becker zwrócił się o minutę przerwy bez opuszczania Sali 
                             
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jacek Guzy 
Pan Andrzej Gościniak 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
         za                -                     12 
         przeciw       -                      3 
         wstrzym.     -                      5 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                       /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ad. 9 

 
 
Sytuacja finansowa oświaty w aspekcie remontów placówek szkolnych i harmonogramu ich 
modernizacji oraz modernizacji boisk szkolnych. 
 
Słowo wstępne do ww. przedstawił II Zastępca Prezydenta Miasta Pan Henryk Ptasznik. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia informacji nt. „Realizacja zadań oświatowych w latach 2007 – 2010                  
w uwzględnieniem remontów szkół, placówek i harmonogramu ich modernizacji oraz 
modernizacji boisk szkolnych” 
/2/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 2, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Dyskusja: 
 
Pani Barbara Merta 
Pan Adam Cebula 
Pan Andrzej Gościniak po ustaleniu osób do dalszej dyskusji i braku sprzeciwu zamknął listę 
i udzielił głosu zgodnie ze zgłoszeniem 
Pani Danuta Sobczyk 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Stanisław Sontag 
 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
    za                 -                  17 
    przeciw        -                   0 
    wstrzym.      -                   2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ad. 10 
 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z propozycją, aby w pierwszej kolejności 
rozpatrywać projekt uchwały: 
 
 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 
/14/XLIX/10/ 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Pani Marcie Grzywocz, 
która omówiła temat  wymieniony w projekcie uchwały. 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0,  1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
    za                      -                  19 
    przeciw             -                   0 
    wstrzym.           -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z propozycją o jednoczesne procedowanie nad 
projektami uchwał Nr 3/XLIX/10, 4/XLIX/10 i 5/XLIX/10  z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok 
/3/XLIX/10/ 
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Opinie Komisji do projektów uchwał 3/XLIX/10, 4/XLIX/10 i 5/XLIX/10. 
 
Komisja Polityki Społecznej projekty uchwał 3, 4 i 5 przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał 3, 4 i 5 przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektami uchwał 3, 4 i 5 głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
  
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 3/XLIX/10 
  
     za            -                   19 
     przeciw   -                    0 
     wstrzym. -                    0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 
/4/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały Nr 3/XLIX/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 4/XLIX/10 
 
     za             -                19 
     przeciw    -                 0 
     wstrzym.  -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 
/5/XLIX/10/ 
 
    
Opinie Komisji przy projekcie uchwały Nr 3/XLIX/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 5/XLIX/10 
 
     za             -                19 
     przeciw    -                 0 
     wstrzym.  -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Przewodniczący Rady Miasta zaproponował wspólne procedowanie nad projektami uchwał 
6/XLIX/10, 7/XLIX/10 i 8/XLIX/10 z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich za rok 2009 z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta badającego bilans 
//6/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji do projektów uchwał nr 6/XLIX/10, 7/XLIX/10 i 8/XLIX/10 
 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektami uchwał 6, 7 i 8 głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0,  1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa  projekty uchwał 6, 7 i 8 przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektami uchwał 6, 7 i 8 głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Do projektu uchwały Nr 6/XLIX/10 głos zabrał Pan Robert Myrta. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 6/XLIX/10 
 
           za                  -                19 
           przeciw         -                 0 
           wstrzym.       -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
podziału zysku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 w wysokości 
106.864,50 zł 
/7/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały Nr 6/XLIX/10 
 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 7/XLIX/10 
 
           za                  -                18 
           przeciw         -                 0 
           wstrzym.       -                 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projektu uchwały w sprawie: 
przyj ęcia informacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na temat 
przyj ętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w 2009 r. 
/8/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały Nr 6/XLIX/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 8/XLIX/10 
 
           za                  -                19 
           przeciw         -                 0 
           wstrzym.       -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Ponadto Przewodniczący Rady zwrócił się z propozycją wspólnego procedowania nad 
projektami uchwał 9/XLIX/10, 10/XLIX/10 i 11/XLIX/10  z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do momentu sprzedaży działki nie dłużej 
niż 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej część działki                  
nr 2827/105 przy ul. Powstańców w Siemianowicach Śląskich 
/9/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji do projektów uchwał 9/XLIX/10, 10/XLIX/10 i 11/XLIX/10. 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały nr 10/XLIX/10 i 11/XLIX/10 przyjęła 
pozytywnie jednogłośnie, natomiast nad projektem uchwały nr 9 głosowała następująco:       
za – 2, przeciw – 1,     wstrzym. -  2. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał 9/XLIX/10, 10/XLIX/10 i 11/XLIX/10 
przyjęła pozytywnie jednogłośnie 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektami uchwał 9/XLIX/10, 10/XLIX/10             
i 11/XLIX/10 głosowała następująco: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 9/XLIX/10 
 
           za                -                     16 
           przeciw       -                      0 
           wstrzym.     -                      2 
 
                                1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki 
nr 3456/314 przy ul. Telewizyjnej 1 w Siemianowicach Śląskich 
/10/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 9/XLIX/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 10/XLIX/10 
 
           za                -                     19 
           przeciw       -                      0 
           wstrzym.     -                      0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki          
nr 3835/293 przy ul. Kapicy 15 w Siemianowicach Śląskich  
/11/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 9/XLIX/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 11/XLIX/10 
 
           za                -                     19 
           przeciw       -                      0 
           wstrzym.     -                      0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 31.12.2012 r. w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach Śląskich, 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2273/195, 3193/200, 
2823/200, 2279/190, 656/6, 467/1, 690/1, 607/311, 606/312, 466/1, 4165/293, 84/5, 
3881/282, 921/22, 412/22 
/12/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
           za                -                     19 
           przeciw       -                      0 
           wstrzym.     -                      0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 
września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie 
Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich 
/13/XLIX/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
           za                -                     19 
           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 
/15/XLIX/10/ 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż wpłynęła 
autopoprawka Prezydenta Miasta, którą Radni otrzymali 
 
Opinie Komisji /bez autopoprawki/ 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 2, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
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Dyskusja: 
 
Pani Barbara Merta – / stenogram zgodnie z wnioskiem/  
Ja nie mam do autopoprawki, bo nie zdążyłam się jeszcze z nią zapoznać, natomiast do 
projektu uchwały nr 15/XLIX/10 
Panie Prezydencie,  Wysoka Rado! 
Właściwie na każdej sesji pojawiają się uchwały wprowadzające zmiany do budżetu miasta 
na 2010 r. Życie polega na tym, że musi robić korekty w ustalonym porządku, gdy zachodzą 
takie potrzeby. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie łączono ze sobą spraw budzących 
kontrowersje radnych i wywołujących burzliwe dyskusje na komisjach stałych. 
Na pewno nie można przejść obojętnie wobec tragedii, jaka dotknęła mieszkańców                
ul. Grabowej i Hutniczej. To jest obywatelski obowiązek pomagać ludziom w potrzebie,         
a zwłaszcza w sytuacji, gdy w ciągu kilku minut ludzie tracą dobytek swojego życia i dach 
nad głową. 
Zachodzi jednak pytanie: Jak się ma kwota 2,5 mln zł, która ma być wykorzystana na remonty 
mieszkań osób poszkodowanych w/w tragedii i wykonanie remontu 20 mieszkań jako lokali 
socjalnych, przeznaczonych dla najemców eksmitowanych z lokali gminnych do kwoty 
1.980.000 zł, przeznaczanej na „Rewitalizację stawu Rzęsa” i 140.000 zł na Mistrzostwa 
Europy w Hokeju? /liczę to łącznie, bo taka kwota tam była/ 
Czy potrzeby mieszkańców naszego miasta można traktować taką samą miarką, jak potrzeby 
użytku ekologicznego? 
Czy radni w tej sytuacji mogą odrzucić uchwałę lub wstrzymać się od głosu, gdy chodzi          
o pomoc poszkodowanym? Dla nich byłoby wieczne potępienie w lokalnych mediach. 
Odsądzono by ich od czci i wiary, że nie chcą pomóc ludziom dotkniętym tragedią. 
Ale z drugiej strony, czy jest to gra fair play, gdy równa się potrzeby ludzi z potrzebami 
zwierzątek? 
Takie zestawienie wydatków w jednej uchwale nie daje radnym możliwości wyboru. Zresztą 
nie pierwszy raz radni stawiani są pod przysłowiowym „murem”. Tak też było niedawno, gdy 
przyznawano środki placówkom oświatowym z jednej strony i 250 tys. na telebim w obiekcie 
sportowym „Siemion”. Proporcje przyznawanych środków na te cele też budziły wiele 
kontrowersji wśród radnych. Gdy nie było wtedy jednomyślności w podjęciu tamtej uchwały 
wprowadzającej zmiany do budżetu, wykorzystano to jako propagandę przeciw mniejszości. 
Nikt nie zadał sobie trudu, aby wątpliwości radnych potraktować, jako troskę o zbyt  
rozrzutne wydatkowanie publicznych pieniędzy. 
Nie podlega też dyskusji fakt, że nasze miasto pięknieje z każdym dniem.    
Jednak po czterech latach pracy w samorządzie miejskim wiem na pewno, że radni będą 
bezradni, gdy będą stawiać tylko na uczciwość i kierować się głosem wyborców. 
Jestem zwolenniczką wszelkich zmian, które służą poprawie wizerunku miasta i jego 
mieszkańcom, ale pod warunkiem, że wydatkowane środki uwzględniają najważniejsze 
potrzeby. Doskonale wiemy, że wśród potrzeb są te ważne i ważniejsze i to one powinny 
decydować o kolejności realizacji. 
Demokracja nie znosi monolitów, a jednomyślność jest złym doradcą i często prowadzi do 
impasu. 
Zaznaczam, że moja wypowiedź nie ma charakteru oskarżania kogokolwiek, ale jest 
wynikiem tego, że nie lubię sytuacji bez alternatywy. Czuję się wtedy jak człowiek 
ubezwłasnowolniony. Jak w tej sytuacji powinniśmy postąpić? Pomagając ludziom, pozwolić  
przy okazji na wypływ znacznej kwoty z budżetu miasta na mniej istotne w aktualnej sytuacji 
zadania, czy też nie godzić się na taki zapis w zamian za autopoprawkę?  
Dziękuję za uwagę.                                                                            
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Pan Henryk Pesel  
Pani Barbara Roguska 
Pan Robert Myrta 
Pan Jerzy Kurzawa – nie będę zadawał pytań, chciałbym zgłosić zdanie odrębne do projektu 
uchwały Nr 15/XIX/10. Niniejszym zgłaszam zdanie odrębne do projektu uchwały Nr 15       
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. 
W związku z wieloma zmianami budżetu występującymi w tej uchwale, takimi jak remonty 
budynków komunalnych, utrzymanie dróg zagłosuję za uchwałą. Jednakże moje wątpliwości 
wzbudzają wydatki związane z opłatą za transmisję mistrzostw Europy 100 tys., realizacją 
filmu promocyjnego 40 tys.zł. W chwili obecnej nie są to dla mnie priorytetowe wydatki, jest 
wiele bardziej potrzebnych potrzeb finansowych takich jak Szpital Miejski, remonty 
mieszkań, remonty dróg. 
W związku z powyższym wyrażam swoją negatywną opinię. 
 
Pan Andrzej Gościniak - …dołączyć to oświadczenie, zdanie odrębne do protokołu. 
 
Pan Karol Termin – zaproponował poprawkę tj. zniesienie wydatków w rozdz. 75075 – kwota 
140.000,00 oraz w Rozdz. 90001 kwota 1.980.000,00 
 
Pan Jerzy Dinges – zgłosił wniosek o głosowanie nad  projektem uchwały w wersji 
przedstawionej przez Prezydenta Miasta / z autopoprawką/ 
 
Pan Andrzej Gościniak po ustaleniu osób do dalszej dyskusji i braku sprzeciwu zamknął listę 
i udzielił głosu zgodnie ze zgłoszeniem  
 
Pani Barbara Merta – zgłosiła o zamieszczenie stenogramy wcześniej wypowiedzi 
                                           
 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Henryk Falkus Skarbnik Miasta 
Pan Witold Dułak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Pan Jacek Guzy 
Pan Piotr Madeja 
Pan Jacek Guzy 
Pani Grażyna Kunicka Kierownik Referatu Spraw Osobowych i Szkolenia 
 
Przewodniczący Rady Miasta podał pod głosowanie wniosek Pana Jerzego Dingesa  
o podjęcie uchwały w wersji przedstawionej przez Prezydenta Miasta wraz z autopoprawką 
 
        za              -             12 
        przeciw     -              4 
        wstrzym.   -              3 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek Pana Jerzego Dingesa został przyjęty. 
                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. projekt 
uchwały 15/XLIX/10 wraz z autopoprawką: 
 
         za               -                    15 
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         przeciw      -                     0 
         wstrzym.    -                     2 
 
                                2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta wraz z autopoprawką. 
                      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
nadania drodze wewnętrznej – Czekoladowa    / po autopoprawce Szpitalna/ 
/16/XLIX/10 
 
Projekt uchwały nie był tematem obrad na komisjach. 
 
Dyskusja 
 
Pan Robert Myrta 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pani Alfreda Barnaś – zgłosiła wniosek o zmianę nazwy /w imieniu wyborców/  ulicy z 
Czekoladowej na  Fitznera 
Pani Danuta Sobczyk  
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jerzy Becker 
Pan Jacek Guzy – ustosunkował się do wypowiedzi Pani Alfredy Barnaś 
Pan Karol Termin  
Pan Marian Jadwiszczok – zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 3 minutową przerwę  
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził po ww. przerwie, że na Sali jest quorum 
Pan Jacek Guzy 
Pan Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydenta Miasta 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz zgłosił wniosek formalny, który zawiera nawę ulicy Szpitalna             
i wniósł do Prezydenta Miasta o akceptację wymienionej nazwy 
 
Prezydenta Miasta Pan Jacek Guzy zaakceptował zmianę ulicy zgodnie z wnioskiem Pana 
Grzegorza Jurkiewicza na zmianę nazwy ulicy z Czekoladowej na Szpitalną 
 
Pan Jerzy Kurzawa – zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie nazwy  Ks. Jerzego 
Popiełuszki 
 
Pan Robert Myrta 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak – w wyniku braku sprzeciwu zamknął 
listę wystąpień udzielając głosu osobom wcześniej zgłoszonym 
 
Pani Małgorzata Liczberska – zgłosiła wniosek formalny o zmianę nazwy ulicy na Ratuszową 
Pani Danuta Sobczyk – zawnioskowała o przygotowanie zasad nazewnictwa ulic w mieście 
Pan Adam Cebula – zgłosił wniosek formalny o zmianę nazwy na ulicę Józefa Rymera 
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Pan Jacek Guzy – ustosunkował się do ww. wypowiedzi 
 
Pan Andrzej Gościniak stwierdził, iż zostaną głosowane  wnioski formalne w kolejności 
zgłoszeń tj. Pana Grzegorza Jurkiewicza o głosowanie nad nadaniem omawianej ulicy nazwy 
Szpitalnej 
 
Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, iż każdy ma 1 głos i odbędzie się 5 głosowań, 
ponadto zaproponował  nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. 
propozycji. 
 
głosowanie wniosku Pana Grzegorz Jurkiewicza o nadaniu nazwy ulica Szpitalna 
        

  za                -                  11 
  przeciw       -                   1 
  wstrzym.     -                   0 

 
 
     Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż na Sali obecnych jest 20 Radnych i w wyniku 
uzyskania większości głosów za zaproponował o nie głosowanie nad dalszymi wnioskami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta  poinformował, iż w miejsce nazwy 
ulicy  „Czekoladowa należy” wpisać „Szpitala” 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz Przewodniczący Komisji Uchwał i poinformował, iż powyższą 
zmianę dokonuje się w projekcie uchwały, w uzasadnieniu oraz w dołączonej mapce 
/z „Czekoladowej”, na „ Szpitalną”/                     
 
Przewodniczący Rady Miasta  poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały  ze zmianą 
ulicy z  „Czekoladowej „ na „Szpitalną” 
 
          za                  -                  15 
          przeciw         -                   4 
          wstrzym.       -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta wraz ze zmianą nazwy 
ulicy. 
                              /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
 
 

Ad. 11 
Odpowiedzi na interpelacje. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował o ilości zgłoszonych interpelacji oraz 
sposobie odpowiedzi. 
 
Pan Henryk Ptasznik II Zastępca Prezydenta Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację Pani 
Barbary Roguskiej w sprawie zakupu nowego urządzenia RTG przez gminę. 
/poniżej/ 
 
Pan Henryk Ptasznik – jeżeli Państwo pozwolicie to cały ten blok szpitalny chciałbym 
troszeczkę omówić. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Przepraszam najmocniej Panie Prezydencie, jest interpelacja w sprawie RTG i do tego się 
odnieśmy. 
                              
 
Pan Henryk Ptasznik 
 
No więc muszę tu powiedzieć tak, że w tym wniosku, który otrzymaliśmy ze szpitala, nie ma 
pozycji Rentgen, co wcale nie oznacza, że nie będziemy tego rozważać, mianowicie na 
sierpniową sesję na pewno będzie rozstrzygnięty program, jeżeli chodzi o zakupy 
inwestycyjne na terenie szpitala, tak mogę powiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy nie 
mam żadnego zgłoszenia ze szpitala, jeżeli chodzi o Rentgen. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Barbary Roguskiej w sprawie zabezpieczenia przez miasto 
kwoty ok. 3,5 mln złotych na zakup aparatury szpitalnej udzielił Pan Henryk Ptasznik. 
/poniżej/ 
 
Pan Henryk Ptasznik – nie chciałbym przypominać, że jest budżet miasta i w tym budżecie 
miasta są określone stosowne pieniążki na co idą itd. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy 
inwestycyjne, to jak już powiedziałem wcześniej dla szpitala mam stosowny wniosek, jest to 
koncert pobożnych życzeń i jeżeli chodzi o ten koncert, to będziemy go wtedy rozpatrywać 
według zależności od potrzeb, jakie potrzeby do szpitala są najpilniejsze. Wiem, że na dzień 
dzisiejszy najpilniejsza jest sprawa komputerów, potem w drugiej kolejności jest winda, która 
się bez przerwy zacina. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą aparaturę to sam szpital nie jest w 
stanie sprecyzować w jakiej kolejności co ma być. Chcę jeszcze tylko przypomnieć Wysokiej 
Radzie, że już w tym roku zakupiliśmy jedną aparaturę do Szpitala za 94 tys. zł. Tak, że 3,5 
mln zł. nie wiem skąd jest taka kwota. 
 
 
Pani Danuta Kucharska - Naczelnik Biura Rady Miasta udzieliła odpowiedzi na interpelację 
Pana Roberta Myrty  tj. kiedy do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek o zwołanie sesji,          
na której rozpatrywano by odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
 
Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta wpłynął w piątek 18 czerwca 
do Biura Rady Miasta. 
 
Pani Małgorzata Pichen Kierownik Referatu Rekreacji Sportu i Turystyki udzieliła 
odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty w sprawie kosztu organizacji Mistrzostw w 
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Hokeju na Trawie i czy w ten koszt wchodzą pieniądze z Referatu Sportu, Referatu Promocji, 
MOSiR-u, innych referatów i kto organizuje, czy organizatorem jest Śląski Związek,           
czy Polski Związek Hokeja na Trawie. 
/poniżej/ 
 
Może zacznę od tego czy organizatorem jest Polski Związek Hokeja na Trawie - tak, 
organizatorem jest Polski Związek Hokeja na Trawie z tego tytułu, że na świecie, w Europie   
i każdym kraju za wydarzenia sportowe odpowiadają władze sportowe i tak się dzieje, że 
nawet za olimpiady odpowiada Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który przekazuje to na 
komitety poszczególnych krajów i w tym wypadku Europejska Federacja Sportu przekazała 
organizację Polskiemu Związkowi Hokeja na Trawie. A nie muszę Państwa chyba 
przekonywać o  tym, że impreza tej rangi jest naprawdę trudna do zdobycia, bo mamy 
przykład jak bardzo walczyliśmy o stadion Śląski, jeżeli chodzi o mistrzostwa europy w piłce 
nożnej. Należy się tylko cieszyć, że Polski Związek wystąpił z propozycją 
współorganizowania właśnie do Miasta Siemianowice Śląskie, a jest to również efekt tego 
wcześniejszej promocji Siemianowic Śląskich w mistrzostwach w 2005 r. 2008 r. A więc …. 
kraj prawdopodobnie w jakiś tam sposób również sugerowały, że te imprezy mają tutaj swoje 
miejsce i wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o koszt to zostały zaplanowane wydatki w 
Referacie Sportu 50 tys.zł, w Referacie Promocji 150 i w Miejskim Ośrodku Sportu                 
i Rekreacji również 150 tys.zł. 
 
 
Pani Danuta Kucharska Naczelnik Biura Rady Miasta udzieliła odpowiedzi na interpelację 
Pana Roberta Myrty tj. - kiedy do Biura Rady Miasta wpłynął list nt. Aqua Sprint. 
/poniżej/ 
 
Pismo grupy mieszkańców w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie wody wpłynęło do Urzędu Miasta 22 czerwca i w tym samym dniu wpłynęło do 
Biura Rady, czyli 2 dni temu.  
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Ze swej strony dopowiadam, że na piśmie jest dekretacja skierować kopię uwierzytelnioną do 
Prezydenta Miasta, jak zwykle w takich sprawach. Wystąpienie do Prezesa Aqua Sprint          
o skomentowanie tego, a także przekazanie tego pisma wraz z komentarzem służb Prezydenta 
Radnym, wtedy kiedy ten komentarz wpłynie. 
 
Pan Robert Myrta (poza mikrofonem) 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Ale przed chwilą mówiłem, jak wpłynie odpowiedź Spółki Aqua Sprint, to wtedy zostanie         
i pismo wraz z odpowiedzią, czyli komentarzem przekazane Radnym. Pismo wpłynęło 2 dni 
temu, to trzeba chyba kilka dni służbom Prezydenta i Aqua Sprint dać na przygotowanie 
odpowiedzi. Osobiście rozmawiałem z Panem Prezesem i prosiłem go, żeby to zrobił 
niezwłocznie. 
 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
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Ja tylko dodam, w trybie ustawowym i zgodnie z KPA wpłynie. Czyli to są pewne procedury, 
a pismo wpłynęło rzeczywiście 2 dni, Pan Prezes ma prawo ustosunkowania się do tego co 
tam przyszło i zrobi to w terminie możliwie jak najszybszym. 
 
Odpowiedzi na interpelację  Pana Henryka Pesela tj. - czy Przewodniczący Rady Miasta mógł 
wprowadzić do planu sesji wniosek o swoje odwołanie i poddać go głosowaniu jawnemu 
udzielił Pan Andrzej Bazański. 
/poniżej/ 
 
Pan Andrzej Bazański Radca Prawny UM – zgodnie z art. 19 naszej ustawy o samorządzie 
gminnym przewodniczący ma wyłączność na organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie 
obrad Rady. Wszelkiego rodzaju wnioski, wszelkiego rodzaju czynności przewodniczący       
w ramach  zadania określonego art. 19 ust. 2 miał prawo wprowadzić. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Henryka Pesela tj. – czy przewodniczący Rady Miasta 
uważa, że na tym kończy się cała sprawa udzielił Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej 
Gościniak. 
/poniżej/ 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Domyślam się intencji pytającego. Nie, nie uważam. Po zamknięciu sesji zapraszam 
chętnych, szczególnie tych, którzy mają zamiar założyć kolejne Kluby Radnych do 
wysłuchania prezentacji, nie długiej 10 minutowej. Zapraszam wszystkich do tego. 
 
Pani Barbara Metra /poza mikrofonem/ 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Barbary Merty dot. podania powodów, dlaczego nie działa 
Komisja Statutowa powołana do życia w dniu kwietniu 2007 r. udzielił Przewodniczący Rady 
Miasta Pan Andrzej Gościniak. 
/poniżej/ 
 
Pan Andrzej Gościniak  -  ja jestem przewodniczącym Komisji Statutowej i muszę 
powiedzieć, że przez okres półtora roku ciężko pracowaliśmy, głównie Pani Naczelnik i ja.    
W skład Komisji Statutowej wchodzą: radny Jerzy Kurzawa, Stanisław Sontag i Barbara 
Merta. Próbowałem na Komisji Statutowej pracą się podzielić. To się nie udało. Nikt               
z członków Komisji Statutowej nie wziął na siebie obowiązku przygotowywania kolejnych 
rozdziałów. Ta praca dla mnie była niezwykle absorbująca, dla Pani Naczelnik także. W 
końcowym etapie o którym Pani wspominała kiedy zaprzestaliśmy praktycznie pracy, nie 
widziałem w zasadzie możliwości dla których ja miałbym przygotowywać kolejne wersje po 
czytaniu nie wiem siedmiu, ośmiu statutów Gliwic, Dąbrowy, Sosnowca, Katowic, a Państwo 
na dobrą sprawę mówiliście ogólnie rzecz biorąc na nie.  
Drugi aspekt – Rada Miasta powołując Komisję Statutową gdyby określiła datę to musiałbym 
się do tej daty dostosować. 
Trzeci – do dzisiejszego dnia przy tej interpelacji, ja rozumiem, że Pani wnosi o wznowienie 
prac komisji. Dotąd nikt z członków komisji takiego wniosku nie zgłosił. Ja ten wniosek 
przyjmuję i niebawem wznowimy działanie. Jaki będzie efekt prac Komisji Statutowej, czy 
Komisja Statutowa będzie w stanie wypracować jeden projekt, to się okaże. 
Tyle w tej sprawie. 
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Ad. 12 

 
 
Sprawy informacyjne. 
 
II Wiceprezydent Miasta Pan Henryk Ptasznik - chodzi o taką rzecz. Jak Państwo wiecie od 
pewnego czasu udaje nam się bardzo dużo pozyskiwać środków unijnych i wpisujemy się w 
Regionalny Program Operacyjny i wydaje nam się, że te zadania, które my mamy są na tyle 
dobre, że zostały postrzeżone przez innych, a to do tego stopnia, że Proszę Państwa Urząd 
Marszałkowski reklamując wszystkie programy unijne itd. pozwolił sobie /oczywiście 
bezpłatnie, my na  to żadnych pieniędzy nie wydaliśmy/ zrobić taką grę „Ruszaj …..”  . Jest to 
gra na dwie już sześć osób, będzie rozpropagowana nie tylko w naszym województwie, ale 
poza i chcę powiedzieć, że akurat w tej grze jest jedna nasza tutaj sprawa inwestycyjna, 
mianowicie Rondo Macieja, także powiem, że będzie to reklamowane na zewnątrz. Jest to 
może taka drobna sprawa, ale jednak jakieś dostrzeżenie tego co robimy w mieście jest. 
                
Przewodniczący Rady Miasta w sprawach informacyjnych: 
 
- poinformował, iż w dniu 4 lipca 2010 odbędzie się na Jasnej Górze odbędzie się Światowy    
  Kongres Kresowian  /zgodnie z pismem Biura Krajowego Światowego Kongresu Kresowian   
  przekazanym przez Pana Stefana Wieczorka/ 
 
- odczytał zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta, która wraz z Siemianowickim Centrum    
   Kultury jest organizatorem Festynu Charytatywnego w dniu 26.06.2010 r. w Amfiteatrze  
   Parku Miejskiego 
 
   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż fundusze  
   uzyskane w czasie ww. festynu zostaną przeznaczone dla osób poszkodowanych w  
   wybuchu gazu na Osiedlu Tuwima 
 
- poinformował o otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nagrody tzw.   
  „lodołamaczy” 
 
 
- poinformował o  przesłanym piśmie przez prof. zwyczajnego dr Jan Malickiego Dyrektora 
   Śląskiej Biblioteki skierowanym do Prezydenta Miasta /do wiadomości Przewodniczący  
   Rady Miasta/  w którym powiadamia, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
   Narodowego Pani Wiesława Szlachta Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
   w  Siemianowicach Śląskich otrzymała w br. Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury 
   Polskiej” 
  
 
-  poinformował o uczestniczeniu w koncercie Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej,  
    któryd  odbył się w auli Śląskiej Akademii Muzycznej w Katowicach  
 
 
-  zwrócił się w imieniu Instytutu Studiów Politycznych o wypełnienie przesłanej ankiety 
 
 Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali: 
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Pan Jerzy Kurzawa –  nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie 
prac Komisji Statutowej 
 
Pan Robert Myrta  
Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni, informację mam do przekazania poprzedzoną 
krótkim wstępem. W dniu 17 czerwca tego roku grupa 6 radnych złożyła wniosek o 
odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta i zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jak słyszeliśmy przed chwilą w odpowiedzi na 
interpelacje dokumenty do Biura Rady wpłynęły następnego dnia, czyli 18 czerwca, Pan 
Przewodniczący po 5 dniach się zapoznał z tym pismem. Niemniej do dnia dzisiejszego w 
sposób prawidłowy nie zwołał tej sesji i no nie wiem dlaczego nie dostaliśmy żadnej 
informacji, wniosek był pisemny nie dostaliśmy żadnej pisemnej informacji. Nie mniej w 
związku z tym informacja, w związku z tym, że pan przewodniczący nie zwołał tej sesji w 
dniu dzisiejszym został ponowny złożony wniosek i tutaj informuję wszystkich kolegów, 
kolegów i radnych w tym samym trybie, w trybie do 7 dni /kopia do zapoznania się, jeżeli 
ktoś sobie życzy/ i właśnie informacja taka, że do 7 dni powinna być zwołana sesja i mam 
nadzieję, że pan przewodniczący w tym momencie się zreflektuje i zwoła zgodnie z prawem 
przewidzianą przepisami prawa sesję, bo w przeciwnym razie nie pozostawia nam wyboru i 
będziemy musieli wyciągnąć pewne, poczynić pewne ruchy prawne, które może nie byłyby 
wskazane. 
Dziękuję.  
                           /zwrócił się o zaprotokołowanie  wypowiedzi/ 
 
Pan Andrzej Gościniak –  odniósł się do ww. wypowiedzi 
 
Pan Adam Cebula – poinformował, iż młodzież z MERITUM wzięła udział w programie 
ogólnopolskim „Produkcie” i wśród kilkuset firm, które wzięły udział w tej akcji, firma ze 
Szkoły „MERITUM” znalazła się wśród 30 finalistów i podziękował Prezydentowi Miasta 
Panu Jackowi Guzemu i Zastępcy Prezydenta H. Ptasznikowi za umożliwienie 
przetransportowania  stoiska na giełdę papierów wartościowych gdzie ten finał się odbył 
 
 Pan Grzegorz Jurkiewicz – poinformował,  iż Gimnazjum Nr 2 po raz kolejny wygrało 
współzawodnictwo sportowe ze wszystkimi szkoła w mieście  
 
Przewodniczący Rady Miasta zaprosił  Radnych, po zamknięciu sesji do 10-minutowej 
prezentacji, szczególnie  Radnych tych którzy zakładają nowe lub mają zamiar założyć nowe 
kluby Radnych  
       Ad. 13 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął XLIX  Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.12. 
 
Protokołowała:              Przewodniczący 
                Rady Miasta 
          
                Andrzej Gościniak 
 




