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PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010 
z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 25 lutego 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: 
 
Pan Mikołaj Wajda. 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.     
 
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 
4. Podziękowanie Prokuratorowi Rejonowemu w Siemianowicach Śląskich 
 
    Panu Bogdanowi Koziełowi 
 
     za dotychczasową działalność publiczną dla Prokuratury i naszego Miasta. 
 
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6. Interpelacje radnych. 
 
    - podjęcie uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała  
         Zdziejowskiego  na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną. 
     
    - podjęcie uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała  
         Zdziejowskiego  na Dyrektora Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
7. Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Mieście, z uwzględnieniem opinii w tym  
    zakresie: Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Policji, Straży Pożarnej, Straży 
    Miejskiej, Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw    
  
   - uchwała nr 1/XLIV/10  w sprawie: przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa                        
       i porządku w mieście za 2009 r. 
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9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
2/XLIV/10  – przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się.  
    
3/XLIV/10 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach             
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy       
ul. Pyskowickiej 47-51. 
  
4/XLIV/10 – wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych w Siemianowicach 
Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 970/22, 508/6, 
2736/71 oraz 1472/129. 
 
5/XLIV/10  – wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Siemianowicach Śląskich 
stanowiącej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2256/193. 
 
6/XLIV/10 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 4175/293.  
 
7/XLIV/10 – przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2009 r. 
 
8/XLIV/10 – zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach 
Śląskich.  
 
9/XLIV/10  – zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1 
w Siemianowicach Śląskich. 
 
10/XLIV/10 – zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich.  
 
11/XLIV/10 – zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcących wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2                 
w Siemianowicach Śląskich.  
 
12/XLIV/10  – wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Siemianowice Śląskie darowizny 
na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz          
z urządzeniami, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1, oznaczonej 
jako działka nr 3152/196 (KW 1679). 
 
13/XLIV/10  – udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 
zabudowanej obejmującej część działki nr 662/302 przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach 
Śląskich – Michałkowicach. 
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14/XLIV/10  – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach Śląskich 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1331/382, 1/1, 424/43, 
426/43, 609/251, 610/251, 658/16, 3464/238, 690/1, 656/6, 467/1, 608/310, 768/1, 2598/322, 
2279/190, 2277/193, 2273/195, 3193/200, 3881/282, działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi 1208/129, 1207/ 128, 608/148, 1131/141, 142, 1210/143, 1211/147, 2117/151, 
411/156. 
 
15/XLIV/10  – częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007      
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
  
16/XLIV/10  – częściowej zmiany Uchwały Nr 476/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
w dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania  Statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. 
 
17/XLIV/10 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kruczej wraz z terenami Pola Golfowego    
w Siemianowicach Śląskich. 
 
18/XLIV/10  – zmian budżetu miasta na 2010 rok. 
 
 
10.  Odpowiedzi na interpelacje. 
 
11.  Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta za 2009 rok: 
 
         - Rewizyjnej 
 - Rozwoju Miasta i Inwestycji 
 - Społecznej 
 - Finansowo-Budżetowej 
   
12.  Sprawy informacyjne. 
 
13.  Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLIV Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna              
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Pan Bogdana Kozieła Prokuratora Rejonowego w stanie 
spoczynku, Pana Zdzisława Musialika byłego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pana 
Daniela Hetmańczyka Prokuratora Rejonowego, Panią Beatę Bergier Prezesa Sądu 
Rejonowego. 
 
Następnie przywitał Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego Zastępców Prezydenta Miasta  
Pana Dariusza Bochenka i Pana Henryka Ptasznika, Sekretarza Miasta Pana Piotra Madeję, 
Skarbnika Henryka Falkusa, Dyrektorów jednostek organizacyjnych.   
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni: Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Meres, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia Pan Zygmunt Klosa, Komendant Wojewódzki Policji Pan Dariusz Biel 
lecz nie mogli uczestniczyć w dzisiejszej sesji. 
                                   
Pan Grzegorz Jurkiewicz odczytał pismo Pana Dariusza Biela Komendanta Wojewódzkiego 
Policji. 
 
Kontynuując, Przewodniczący Rady Miasta przywitał Komendanta Miejskiego Policji Pana 
Cezarego Garczarczyka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Pana Leszka 
Jasicę, Prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Pana Józefa Koguta, 
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Stanisława Kawalca, Zastępcę Komendanta Straży 
Miejskiej Pana Witolda Hadrysia, Dyrektora Szpitala Miejskiego Pana Bolesława 
Gębarskiego, Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów, Mieszkańców oraz 
Radnych. 
   
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz przypomniał, iż Komisja 
Uchwała 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 w terminie 7 dni przed dniem Sesji,                    
na wniosek Prezydenta Miasta o włączenie do porządku obrad Sesji w dniu dzisiejszym, 
wpłynął projekty uchwał: 
 
18/XLIV/10  w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej wniósł o uzupełnienie 
w punkcie 7 – skargi, następujących projektów uchwał: 
 
19/XLIV/10  w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała Zdziejowskiego                 
na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną. 
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20/XLIV w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała Zdziejowskiego                    
na Dyrektora Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
głosowanie nad włączeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały nr 19/XLIV/10  
     za               -  21      
     przeciw     -     0 
     wstrzym.   –    0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został włączony                        
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokół/ 
 
 
głosowanie nad włączeniem do porządku obrad ww. projekt uchwały nr 20/XLIV/10  
     za               -                21 
     przeciw      -                 0 
     wstrzym.    -                 1 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że projekt uchwały został włączony do porządku 
obrad. 
   /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 3 
 
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż nie wpłynęły żadne poprawki oraz 
uzupełnienia do ww. protokołu. 
  
głosowanie nad zatwierdzeniem ww. protokołu:   
                     za                -               22 
             przeciw       -                 0 
             wstrzym.     -                 0                    
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. protokół sesji został zatwierdzony.                  

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

 
Ad. 4  

 
Podziękowanie Prokuratorowi Rejonowemu w Siemianowicach Śląskich Panu Bogdanowi 
Koziełowi za dotychczasową działalność publiczną dla Prokuratury i naszego Miasta              
w związku z przejściem w stan spoczynku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz odczytał podziękowania                   
dla Pana Bogdana Kozieła. 
                      
Głos zabrał Pan Bogdan Kozieł. 
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Ad. 5 
 
Prezydent  Miasta Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Głos zabrał Pan Karol Termin. 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta udzielił wyjaśnień do zapytania Pana Karola Termina. 
 

Ad. 6 
Interpelacje Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym interpelacje 
zgłosił:  Pan Grzegorz Jurkiewicz  o numerach 167-168. 
  
Radni na sesji zgłosili następujące interpelacje: 

     
Radna RM  Pani Beata Breguła  

975/XLIV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Jerzy Dinges  

976/XLIV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Henryk Pesel  

977/XLIV/10 
 
Kilku mieszkańców naszego miasta zwróciło się z prośbą o ustawienie kilku ławek na drodze 
prowadzącej do stawu Rzęsa oraz dalej przez las do Bańgowa. Jest to trasa spacerowa                    
i spacerujący tam starsi ludzie chcieliby mieć możliwość odpoczynku na zainstalowanych tam 
ławkach.  

978/XLIV/10 
 
Organizatorzy imprez kulturalnych organizowanych w kompleksie  sportowym „Michał” 
(między innymi Przewodniczący Koła Związku Górnośląskiego na Tuwimie Pan Andrzej 
Karusta) zwracają się z prośbą o załatwienie możliwości sprzedaży i konsumpcji piwa           
w trakcie imprez tam organizowanych . W trakcie ostatnio zorganizowanej imprezy 
barbórkowej świetnie bawiący się nasi mieszkańcy, mimo ustawionych stołów biesiadnych 
musieli wychodzić do holu, stać tam w kolejce i spożywać tam piwo. 
Podobno w halach sportowych  obowiązuje zakaz spożywania piwa? Czy zmiana nazwy            
na halę sportowo-widowiskową mogłaby ten mankament usunąć. Ułatwiłoby to znacznie 
organizatorom organizowanie tam festynów i biesiad. 
 
Radny RM Pani Barbara Roguska  
 

979 – 985/XLIV/10 
/w załączeniu/ 

                    
oraz interpelacja 1009 – w załączeniu 
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Radny RM  Pan Jerzy Kurzawa  
 

986 – 990/XLIV/10 
        /w załączeniu/ 
 
Radna RM Pani Barbara Merta  
 

991 – 993/XLIV/10 
                  /w załączeniu/ 
 
Radny RM Pan Robert Myrta  
 

994 – 1001/XLIV/10 
 
Radna RM Pani Danuta Sobczyk  
 

1002/XLIV/10 
 
Mam dwa pytania – wielu mieszkańców zwraca się do mnie z zapytaniem czy autobus linii 91 
mógłby jeździć do Zabrza, nie tylko do Bytomia, dlatego, że wielu mieszkańców to pacjenci 
szpitala kardiochirurgicznego. To jest jedno zapytanie. 
 

1003/XLIV/10 
 
Są niepokojące sygnały w ościennych miastach, że drastycznie zmniejszono środki na opiekę 
nad osobami starszymi, zniedołężniałymi wymagającymi stałej opieki w domu. I chciałam 
zapytać jak wygląda sytuacja w naszym mieście, czy też te środki zostały obniżone, czy nie 
mamy z tym problemu?. 
 
Radny RM  Pan Zbigniew Krupski 
 

1004 - 1008/XLIV/10 
/w załączeniu/ 

      
Interpelacja nr 1005/XLIV/ 10 - nie wymaga odpowiedzi. 
 

Ad. 7 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował,  iż na poprzedniej sesji na wniosek 
Przewodniczącego RM Rada Miasta skierowała do Komisji Rewizyjnej skargi Pana Michała 
Zdziejowskiego w części dot. Dyrektora Szpitala Miejskiego oraz w części dotyczącej 
Prezydenta Miasta.  
W związku z tym Komisja Rewizyjna przygotowała projekty uchwał Nr 19/XLIV/10              
i 20/XLIV/10. Powyższe projekty nie były przedmiotem prac innych komisji stałych Rady 
Miasta. 
 



 8 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 19/XLIV/10               
w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała Zdziejowskiego na Prezydenta 
Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną. 
 
     za             -                 20 
     przeciw   -                   0   
                wstrzym. -                   2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
       /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/          
oraz poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 20/XLIV/10 w sprawie: uznania skargi 
złożonej przez Pana Michała Zdziejowskiego na Dyrektora Szpitala Miejskiego               
w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
               za               -                20 
               przeciw      -                 0 
               wstrzym.    -                 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
   /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż skargi ponadto złożyli Pan Andrzej Schütz 
oraz Józef Orski na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Do powyższych skarg głos zabrali: 
 
Pani Małgorzata Liczberska   
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak zaproponował aby skargę Pana Andrzeja Schütza skierować                  
do Komisji Rewizyjnej, a skargę Pana Józefa Orskiego do Komisji Polityki Społecznej celem 
rozpatrzenia oraz udzielił wyjaśnień. 
 
Pan Stefan Wieczorek 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Przewodniczący Rady Miasta wniósł i poddał pod głosowanie  skierowanie skargi przesłanej 
przez Wojewodę Śląskiego złożonej przez Pana Andrzeja Schütza do Komisji Rewizyjnej 
celem rozpatrzenia. 
        za               -             16 
                  przeciw      -              3 
       wstrzym.    -              1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została skierowana do Komisji 
Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
oraz wniósł i poddał pod głosowanie skierowanie skargi przesłanej przez Wojewodę 
Śląskiego, złożonej przez Pana Józefa Orskiego do Komisji Polityki Społecznej celem 
rozpatrzenia. 
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         za                -               20 
     przeciw       -                 1 
     wstrzym.     -                 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została skierowana do Komisji 
Polityki Społecznej celem rozpatrzenia 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 8 
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Mieście, z uwzględnieniem opinii w tym 
zakresie: Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Policji, Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw. 
 
Głos zabrał  Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak. 
 
Prezentację do wymienionego tematu przestawił Pan Ginter Płaza - Pełnomocnik                         
ds. Bezpieczeństwa. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Ponadto do omawianego tematu głos zabrali: 
 
Pan Daniel Hetmańczyk Prokurator Rejonowy 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Cezary Garczarczyk Komendant Miejski Policji 
Pan Zbigniew Krupski – podziękował w imieniu wychowawców oraz młodzieży za pomoc   
w okresie  ferii zimowych  
Pan Stefan Wieczorek 
Pan Cezary Garczarczyk -  odpowiedział na zapytania Pana Stefana Wieczorka 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Cezary Garczarczyk 
Pan Andrzej Gościniak  
Pan Leszek Jasica Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Józef Kogut Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw  
Pan Stefan Wieczorek 
Pan Grzegorz Jurkiewicz – podziękował w imieniu nauczycieli, pedagogów, psychologów 
siemianowickich placówek oświatowych w sprawie pogadanek z młodzieżą i rodzicami 
Pan Józef Kogut 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak 
 
- projekt uchwały nr 1/XLIV/10 w sprawie: przyj ęcia informacji o stanie  
     bezpieczeństwa i porządku w mieście za 2009 r. 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
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Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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 w imieniu Rady Miasta i Prezydenta Miasta podziękował 
gościom za przybycie oraz zabranie głosu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 35-minutową przerwę w Sesji RM – do godz. 16.10. 
 
Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił Sesję Rady Miasta oraz stwierdził,                
że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
 

Ad. 9 
 
Podjęcie uchwał: 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia na własność gminy pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się. 
/2/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach 
przy ul. Pyskowickiej 47-51. 
/3/XLIV/10/ 
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Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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 zaproponował procedowanie nad projektem uchwały               
Nr 4/XLIV/10, 5/XLIV /10 i 6/XLIV/ 10 z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały 4/XLIV/10 w sprawie: 
wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
zabudowanych garażami murowanymi, położonych w Siemianowicach Śląskich, 
stanowiącymi części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 970/22, 508/6, 
2736/71 oraz 1472/129. 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały nr 4/XLIV/10, 5/XLIV/10 i 6/XLIV/10  
 
Komisja Polityki Społecznej projekty uchwał nr 4, 5 i 6 przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał nr  4, 5 i 6 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekty uchwał nr 4, , 5 i 6 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 4/XLIV/10: 
 
     za                 -             22 
     przeciw        -               0 
     wstrzym.      -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 5/XLIV/10  w sprawie: 
wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
zabudowanej garażem murowanym, położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej 
część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2256/193. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 4/XLIV/10. 
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głosowanie nad podjęciem uchwały nr 5/XLIV/10  
     za           -             22 
     przeciw         -               0 
     wstrzym.       -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały nr 6/XLIV/10  w sprawie:       
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część działki 
oznaczonej numerem geodezyjnym 4175/293. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 4/XLIV/10. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 6/XLIV/10 
     za                -              22 
                przeciw       -                0 
     wstrzym.     -                0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                         
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2009 r. 
/7/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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/ 
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Przewodniczący Rady Miasta zaproponował procedowanie nad projektem uchwały                
nr 8/XLIV/10, 9/XLIV/10, 10/ XLIV/10 i 11/XLIV/10 z odr ębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały nr 8/XLIV/10  w sprawie: 
zamiaru likwidacji  I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnzajalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały nr 8/XLIV/10, 9/XLIV/10,  10/XLIV/10 i 11/XLIV/10 
 
Komisja Polityki Społecznej projekty uchwał Nr 8, 9, 10 i 11 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał  Nr 8, 9, 10 i 11 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekty uchwały Nr 8, 9, 10 i 11 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
Do ww. projektów uchwał głos zabrali: 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz  
Pan Adam Cebula 
Pan Stefan Wieczorek 
Pani Danuta Sobczyk 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 8/XLIV/10            
            za              -                22 
            przeciw     -                 0 
            wstrzym.   -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 9/XLIV/10  w sprawie: 
zamiaru 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 8/XLIV/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 9/XLIV/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 10/XLIV/10  w sprawie: 
zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 8/XLIV/10 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 10/XLIV/10  
            za             -               22 
            przeciw    -                0 
            wstrzym.  -                0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 11/XLIV/10  w sprawie: 
zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie nr 8/XLIV/10.  
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 11/XLIV/10 
          za              -                22 
          przeciw     -                  0 
          wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Siemianowice Śląskie darowizny na rzecz 
Województwa Śląskie nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz                      
z urządzeniami, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1, 
oznaczonej jako działka nr 3152/196 (KW 1679). 
/12/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę, że po raz kolejny nieodpłatnie przekazywana jest 
nieruchomość na rzecz Marszałka Województwa Śląskiego. 
Komisja docenia znaczenie Centrum Leczenia Oparzeń oczekując w zamian wsparcia Urzędu 
Marszałkowskiego na rzecz naszego miasta. 
Głosowanie na wnioskiem: pozytywnie jednogłośnie. 
 
Ponadto po odczytaniu opinii Przewodniczący Komisji Pan Adam Cebula zabrał głos. 
Pan Andrzej Gościniak 
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Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco:                      
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Dyskusja: 
 
Pani Barbara Merta 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Robert Myrta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jerzy Kurzawa – zgłosił odrębne zdanie do ww. projektu uchwały – oryginał stanowi 
załącznik –  zgłosił wniosek o umieszczenie zdania odrębnego w protokole. 
 
„Panie Prezydencie, Wysoka Rado chciałbym zgłosić zdanie odrębne do projektu uchwały. 
Wydatkowanie znacznej kwoty pieniędzy podatników na inwestycję czyli budowę kotłowni 
przyszpitalnej, a jednocześnie perspektywa dalszych wydatków związanych z budową 
zasilania w energię cieplną zakładu pielęgnacyjnego i opiekuńczego oraz przychodni zdrowia 
co będzie generowało następne wydatki związane bezpośrednio z likwidacją kotłów. 
Uważam, że Urząd Miasta powinien sprzedać  obiekt za wynegocjowaną kwotę Marszałkowi 
Województwa, aby przynajmniej częściowo zmniejszyć stratę z nietrafionej inwestycji. 
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem przeciwnikiem rozbudowy Centrum 
Leczenia Oparzeń i popierałem przekazanie działki pod rozbudowę szpitala, ale jako Radny 
jestem zobowiązany do dbałości o dochody miasta, a w tym wypadku jest to jakby obniżenie 
kosztów.”    
 
Pani Alfreda Barnaś 
Pan Stanisław Sontag 
Pani Barbara Roguska 
Pan Adam Cebula 
Pan Tomasz Dzierwa 
Pan Stanisław Sontag 
Pan Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydenta Miasta 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Dariusz Bochenek 
Pani Barbara Roguska 
Pan Robert Myrta 
Pan Stanisław Sontag 
Pan  Jacek Guzy 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
     za                  -             17 
     przeciw         -               1 
     wstrzym.       -               4 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Przewodniczący Rady Miasta zaproponował procedowanie nad projektem uchwały                
nr 13/XLIV/10 i 14/XLIV/10 wraz z odr ębnymi głosowaniami: 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu na ww. propozycję. 
 
projekt uchwały nr 13/XLIV/10  w sprawie: udzielenia zgody na przedłożenie umowy 
dzierżawy nieruchomości zabudowanej obejmującej część działki nr 662/302 przy ul. 
Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały nr 13/XLIV/10 i 14/XLIV/10 
 
 Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały nr 13/XLIV/10 głosowała następująco: 
za – 5, przeciw- 0, wstrzym. – 1.  
 
Natomiast projekt uchwały nr 14/XLIV/10  Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał nr 13 i 14/XLIV/10 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekty uchwał nr 13 i 14/XLIV/10 przyjęła 
pozytywnie jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż Prezydent 
Miasta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały nr 14/XLV/10 polegającą na dopisaniu      
w  § 1 (na końcu), po numerze działki  „411/156”  słów „wymienionych w załącznikach        
nr 1  i  nr 2 do uchwały”. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 13/XLIV/10 
     za               -                22 
                przeciw     -                  0 
     wstrzym.   -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały nr 14/XLIV/10  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 
kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych                
w Siemianowicach Śląskich stanowiących części działek oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 1331/382, 1/1, 424/41, 426/43, 609/251, 610/251, 658/16, 3464/238, 690/1, 
656/6, 467/1, 608/310, 768/1, 2598/322, 2279/190, 2277/193, 2273/195, 3193/200, 3881/282, 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1208/129, 1207/128, 608/148, 1131/141, 142, 
1210/143, 1211/147, 2117/151, 411/156. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 14/XLIV/10  z autopoprawką 
     za       -                21 
     przeciw     -                 0 
     wstrzym.   -                 0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż uchwała została podjęta. 
/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 

 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia          
31 maja 2007 r. w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
/15/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały nr 476/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia        
28 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. 
/16/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ul. Kruczej wraz z terenami Pola Golfowego                       
w Siemianowicach Śląskich. 
/17/XLIV/10/ 
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Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad ww. projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad ww. projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. 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: 
zmian budżetu miasta na 2010 rok 
/18/XLIV/10/ 
 
Opinie Komisji do ww. projektu uchwały: 
 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad ww. projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Rozwoju Miasta ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
                    za              -               18 
         przeciw     -                 1 
         wstrzym.  -                 3 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 10 
 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych 
interpelacji oraz sposobie odpowiedzi. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Barbary Merty nr 991 i 992 udzielił I Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Dariusz Bochenek. 
 
 Pan Dariusz Bochenek 
 
Szanowni Państwo, zieleń między ulicą Szeflera a torowiskiem w planie zagospodarowania 
przestrzennego ma status mieszkaniowo-użytkowy. To troszkę komplikuje możliwość 
wybudowania tam boiska w tym rejonie, również musze sprawdzić, a do tego nie mam 
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niestety dzisiaj dostępu, jaki jest obszar ochronny od torowiska. Dlatego ja pozwolę sobie 
pisemnie to bardzo dokładnie doprecyzować bo tyle co tu zdążyłem sprawdzić, że owszem 
jest to teren gminy, ale że generalnie ma status mieszkaniowy. (…) Pisemnie to Pani 
odpowiem. 
 
Panie Przewodniczący będąc przy głosie chciałem odpowiedzieć na temat tego obiektu 
handlowego przy ul. Powstańców. (…) Szanowni Państwo no tak, jak pamiętamy, że najpierw 
był Max potem był Albert, różne takie przekształcenia własnościowe się dokonywały                  
na rynku tych lokalnych pawilonów, wiemy że bodajże dwa lata temu chyba, firma Avent, 
która jest właścicielem marketów Carerfour Express, czyli tych mniejszych, wykupiła całą 
sieć marketów Albert i w naszym przypadku poskutkowało to tym, że w odległości                   
300 metrów byli właścicielami dwóch bo jeden kończyli budować a ten drugi jak gdyby 
nabyli tą umową strategiczną swoją. Z analizy ekonomicznej z tego co się zorientowałem ten 
jeden zamknęli bo się im nie opłacało. Czy chcą to sprzedać – nie wiem. Nadal nie mamy 
żadnej informacji w mieście a do nas informacja trafia maksymalnie z dwumiesięcznym 
opóźnieniem, że to jest nadal tej firmy własnością i będziemy monitorować co do zachowania 
jakiegoś porządku wokół ale tylko tyle. Nic nie wiem o dalszych zmianach własnościowych              
a już tym bardziej o jakimś innym przeznaczeniu bądź zamiarze tej firmy. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty nr 1001 udzielił I Zastępca Prezydenta 
Miasta Pan Dariusz Bochenek 
 
Pan Dariusz Bochenek 
 
Szanowni Państwo, na ręce obecnego likwidatora – nie. Wiadomo mi, że w 2002 r. był taki 
wniosek ówczesnego Prezydenta Szandara na ręce tamtejszych władz Huty składany, że         
w momencie gdy były te całe, nazwijmy to zamieszki tutaj pod Urzędem, że  już wtedy było  
w rozmowach i był taki wniosek o przejęcie całego zasobu mieszkań hutniczych na rzecz 
gminy. Niestety ze względu na wyraźną negatywną opinię związków zawodowych 
„Solidarność” w tej hucie, nie doszło do tej transakcji.  
 
Odpowiedzi  na interpelację Pani Barbary Merty nr 993 udzielił Sekretarz Miasta                 
Pan  Piotr Madeja. 
 
Pan Piotr Madeja  
 
Pani Radna, interpelacja jest gotowa i tak jak mi powiedziano - proszono o wyrozumiałość  
do końca lutego. Ponieważ koniec lutego jest w niedzielę, że w poniedziałek będzie. 
Ponieważ jest to zbiór wszystkich interpelacji, które były w całym 2009 r. – to jest książeczka                  
i tabelaryczne jej wykonanie, parę błędów było jeszcze do korekty, tak że w poniedziałek 
będzie do odbioru. 
 

Ad. 11 
 
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta za 2009 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miasta zabrał głos w niniejszym punkcie i zaproponował odrębne 
głosowania nad sprawozdaniami. 
 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za 2009 rok 
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     za              -                20 
     przeciw     -                 0   
     wstrzym.   -                 0 

2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że sprawozdanie z ww. Komisji zostało przyjęte. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji                 
za 2009 rok. 
      za               -             21 
      przeciw      -              0 
      wstrzym.    -              0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że sprawozdanie z ww. Komisji zostało przyjęte. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Komisji Polityki Społecznej za 2009 rok. 
       za              -               21 
       przeciw     -                0 
       wstrzym.   -                0 
 
                           1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że sprawozdanie z ww. Komisji zostało przyjęte. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Komisji Finansowo-Budżetowej za 2009 rok. 
         za               -                21 
          przeciw      -                 0 
          wstrzym.    -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 12 
 
Sprawy informacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Miasta w sprawach informacyjnych: 
 
- przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych, 
 
- poinformował o Dniach Skupienia dla działaczy samorządowych w dniu 27.03.2010 r. 
   organizowanych przez Archidiecezję, 
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- poinformował o wydaniu przez Wydawnictwo Helion S.A Polski Instytut Biograficzny     
   „Złotej Księgi Polskiego Samorządu”, 
 
Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali: 
 
Pan Piotr Madeja – Sekretarz Miasta w sprawie terminu udzielania odpowiedzi                         
na interpelacje. 
 
Pani Barbara Merta – w sprawie terminu szkolenia Radnych. 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz  udzielił wyjaśnień na zapytanie Pani Barbary Mery dot. terminu 
szkolenia. 
 

Ad. 13 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 17.12. 
 
 
Protokołowała:            Przewodniczący 
              Rady Miasta 
 
 
               Andrzej Gościniak  


