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PROTOKÓŁ nr XLV/2010 
z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 25 marca 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 Karol Termin. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 lutego 2010 r. 
 
4. Prezentacja na temat osiągnięć Polskiego Związku Łowieckiego – Strzelnicy Myśliwskiej  
    w Siemianowicach Śląskich.  

 
- Pan Krzysztof Łyczykowski – przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego. 

 
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6. Interpelacje radnych. 
 
7. Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
    - podjęcie projektu uchwały nr 20/XLV/10 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana  
      Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         
      w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
 
8. Stan mieszkalnictwa w Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych robót 
remontowych w budynkach komunalnych na 2010 r. 
 
- uchwała nr 1/XLV/10 – w sprawie przyjęcia informacji na temat „ Stan mieszkalnictwa             
w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych robót remontowych w budynkach 
komunalnych na 2010 rok”. 
 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
2/XLV/10 – częściowej zmiany Uchwały NR 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich         
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk 
miejskich. 
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3/XLV/10 –udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część 
działki nr 236/3 przy ul. Chrobrego w Siemianowicach Śląskich. 
 
4/XLV/10 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów stanowiącego części 
działek nr 1692/207, 2843/206, 362/234, 367,27 przy ul. Świerczewskiego, Św. Barbary, 
Kościelnej i Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich. 
 
5/XLV/10 – udzielenia zgody na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyzwolenia 17 w Siemianowicach Śląskich. 
 
10/XLV/10 – udzielenia zgody na przedłużenie dzierżawy gruntu stanowiącego działkę             
nr 2988/78 przy ul. Budryka 4 w Siemianowicach Śląskich. 
 
11/XLV/10 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część 
działki nr 296/12 przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich. 
 
13/XLV/10 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 miesięcy w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości obejmującej części działek nr 765/1 i 766/1                         
przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. 
 
12/XLV/10 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy i wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonych                        
w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Sowiej, obręb 11-Bańgów, stanowiących działki 
geodezyjne nr 11-1185/122, 11-1187/122.  
 
6/XLV/10 – udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich stanowiących 
części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 401/130, 1514/177, 767/104, 1711/42 
oraz 110.  
 
7/XLV/10 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 3699/280. 
 
8/XLV/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 2736/71              
oraz 338/4. 
 
9/XLV/10 – przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 
 
14/XLV/10 – nadania Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich regulaminu 
organizacyjnego. 
 
15/XLV/10 – określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia                
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         
z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010. 
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16/XLV/10 –częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005            
z dnia 27 października 2005 r., w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 
z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r.,               
nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r. 
 
18/XLV/10 – częściowej zmiany Uchwały Nr 359/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub 
wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
17 a/XLV/10 – zmian budżetu miasta na 2010 rok. 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
11. Sprawy informacyjne. 
 
12.  Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLV Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna              
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Panią Aleksandrę Łyczykowską - Prezesa Śląskiego Klubu 
Strzeleckiego, Pana Krzysztofa Łyczykowskiego - Przedstawiciela Polskiego Związku 
Łowieckiego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 
 
Następnie przywitał Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, Zastępców Prezydenta Miasta  
Pana Dariusza Bochenka i Pana Henryka Ptasznika, Sekretarza Miasta Pana Piotra Madeję, 
Skarbnika Miasta Pana Henryka Falkusa,  Naczelników Wydziałów, Kierowników 
Referatów, Mieszkańców oraz Radnych. 
 
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. 
                                   
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz przypomniał, iż Komisja Uchwał 
będzie pracowała w składzie: Radna Alfreda Barnaś, Radna Grażyna Bartel, Radny Jerzy 
Dinges oraz Przewodniczący Komisji Grzegorz Jurkiewicz. 
      

Ad. 2 
 

Zmiany i uzupełnia porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w terminie 7 dni przed dniem Sesji,                    
na wniosek Prezydenta Miasta o włączenie do porządku obrad Sesji w dniu dzisiejszym, 
wpłynął projekt uchwały: 
 
18/XLV/10  w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 359/2008 z dnia 13 listopada 2008 
roku Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia 
lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich  
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Polityki 
Społecznej  wniósł o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 7 – skargi,  o projekty uchwał  
nr 19/XLV/10 i 20/XLV/10. 
 
Rada Miasta nie zgłosiła sprzeciwu w sprawie przeprowadzenia jednego głosowania                  
nad wprowadzeniem do porządku obrad projektów uchwał nr 19/XLV/10 i 20/XLV/10. 
 
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7 – skargi wpływające              
do Rady Miasta poniższych projektów uchwał: 
 
19/XLV/10 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.   
 
oraz  
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20/XLV/10 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Andrzeja Schütza na działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemianowicach Śląskich,  za bezzasadną. 
 
                za               -               20 
     przeciw      -                 0 
     wstrzym.    -                 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekty uchwały zostały włączone                  
do porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Innych propozycji do zmian porządku obrad nie zgłoszono. 
    

 
Ad. 3 

 
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 lutego 2010 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż nie wpłynęły żadne poprawki oraz 
uzupełnienia do ww. protokołu. 
  
Głosowanie nad podjęciem ww. protokołu:  
                    za                -               22 
             przeciw       -                 0 
             wstrzym.     -                 0                    
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. protokół sesji został przyjęty.                  

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

 
Ad. 4 

  
Prezentacja na temat osiągnięć Polskiego Związku Łowieckiego – Strzelnicy Myśliwskiej      
w Siemianowicach Śląskich. 
 
Wprowadzenia do ww. punktu dokonał Przewodniczący Rady Miasta. 
Nadmienił, iż na dzisiejszą i kolejne sesje zapraszani będą przedstawiciele instytucji, które 
budują wizerunek miasta. 
 
Prezentacji tematu dokonał Pan Krzysztof Łyczykowski – Przedstawiciel Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz Pani Aleksandra Łyczykowska – Prezes Śląskiego Klubu Strzeleckiego. 
                                                   
Przewodniczący Rady Miasta podziękował Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu                     
i Pani Aleksandrze Łyczykowskiej za przedstawioną prezentację. 
 
Pan Jerzy Dinges zwrócił się z zapytaniem. 
Pan Krzysztof Łyczakowski udzielił odpowiedzi na zapytanie Pana Jerzego Dingesa. 
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak ogłosił przerwę w obradach do godziny 
13.40. 
 
Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił obrady i stwierdził, że Rada Miasta jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

 
Ad. 5 

 
Prezydent  Miasta Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Następnie w sprawach oświatowych głos zabrał  Pan Henryk Ptasznik II Zastępca Prezydenta. 
 
Dyskusja 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz 
Pan Adam Cebula 
Pan Henryk Ptasznik 
Pani Barbara Merta 
Pan Robert Myrta 
Pan Jacek Guzy udzielił odpowiedzi na zapytania Pana Roberta Myrty i Barbary Merty 
 
Pan Andrzej Gościniak – w sprawie zapytań Radnych i interpelacji. 
 
 

Ad. 6 
Interpelacje Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym interpelację 
zgłosił: Pan Grzegorz Jurkiewicz o numerze 169/2010 w sprawie montażu progu 
zwalniającego na ul. Dreyzy. 
  
Radni na sesji zgłosili następujące interpelacje: 
 
Radna RM  Pani Beata Breguła  
                                                           1010-1011/XLV/10 

/w załączeniu/ 
Radny RM Adam Cebula  
Radny RM Mikołaj Wajda  

1012-1013/XLV/10 
/w załączeniu/ 

Radny RM Adam Cebula  
1014/XLV/10 

 
Proszę o naprawę nawierzchni-usunięcie dziur w jezdni na ulicy Zwycięstwa oraz Curie 
Skłodowskiej. 
Nie będę tych wszystkich dziur wymieniał, zima była straszna, tak że prosiłbym o naprawę 
nawierzchni na tych drogach. 
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1015/XLV/10 
 
Proszę o posprzątanie terenów: 

a. zieleniec wzdłuż ciągu sklepów przy ul. Fojkisa 
b. tzw. krąg na Bańgowie – w zimie zrobiono tam lodowisko, obecnie pozostała folia, 

piasek 
 
Interpelacja 1014/XLV/10 i 1015/XLV/10 nie wymagają odpowiedzi – do realizacji. 

 
1016/XLV/10 

 
Proszę o kontrolę stanu technicznego płotu murowanego byłej huty „Jedność” przy                
ul. Głowackiego na wysokości sklepu „1001 drobiazgów”. Wydaje mi się, że jest krzywa 
wieża w Pizie, ten płot obecnie też zaczyna ją trochę przypominać. Dobrze by było sprawdzić 
czy jest to bezpieczne 
 
 
Radna RM Pani Małgorzata Liczberska  
 

1017-1018/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Mikołaj Wajda  

1019/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Interpelacja nr 1019/XLV/10 nie wymaga odpowiedzi  - do realizacji. 
 
 
Radny RM Tomasz Dzierwa  

1020/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radna RM Pani Danuta Sobczyk  
 

1021 – 1022/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Henryk Pesel  
 
W trakcie mojego dyżuru na ul. Topolowej 1 zgłosił się przedstawiciel mieszkańców bloku 
zlokalizowanego przy ul. Leśnej 10, zwracając się z prośbą o załatwienie dwóch ważnych        
dla mieszkańców spraw. 

 
1023/XLV/10 

 
W związku z tym, że parking przy ul. Leśnej 10 jest bardzo mały, a parkują tam często osoby 
nie zamieszkałe pod tym numerem, proszą o zastrzeżenie parkowania tylko dla mieszkańców 
tej posesji. 
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1024/XLV/10 
 
W związku ze zmniejszeniem ilości kubłów na śmieci z czterech do dwóch, proszą                  
o dostarczenie przynajmniej trzeciego, ponieważ śmieci są wysypywane obok kubłów. 

 
1025/XLV/10 

 
W związku z licznymi protestami mieszkańców, którzy zwracają się do mnie, czy                       
to  na dyżurze, czy to na ulicy, a dot. te protesty sprawy podwójnej opłaty abonamentowej            
za wodę i ścieki, wnoszę o rezygnację z jednej z tych opłat. Mieszkańcy argumentują, że                      
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jest tylko jedna opłata za wodę, 
faktycznie tak jest, sam to sprawdziłem dzwoniąc do tej firmy. Nie po to tworzono miejską 
firmę wodociągową, abyśmy musieli ponosić większe opłaty. Wiem. że uchwała ta została 
przegłosowana na Sesji, którą wymieniłem powyżej, ale jest również możliwość, że tak 
powiem, podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, żeby ewentualnie zmienić sytuację w tym 
zakresie. 
                      
Radny RM Stanisław Sontag  

1026 – 1027/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM  Pan Jerzy Becker  

1028/XLV/10 
 
Mam trzy interpelacje. 
Pierwsza, przypominam sobie, że co najmniej dwa razy Pani Radna Barbara Merta zgłaszała 
problem w kwestii dostępności parkingu przy Prokuraturze. Jako, że tak się nieszczęśliwie 
stało, że od 10 dni jestem też odwiedzającym szpital, odwiedzającym chorą, wysłuchuję 
mnóstwo komentarzy ludzi, którzy szczególnie w dni świąteczne i popołudniu szukają 
miejsca do zaparkowania wokół szpitala. Nie powiem, że zrobiłem eksperyment w niedzielę        
i podszedłem do ochroniarza, który zażywał kąpieli słonecznej chroniąc gmach prokuratury, 
czy zezwoli na godzinne zaparkowanie na terenie tego parkingu, który było nie było miasto 
współfinansowało – powiedział nie, to jest tylko dla prokuratury. Naprawdę proszę zająć się 
tym problemem. Oczekuję odpowiedzi na piśmie, gdyż z jednej strony są koperty, które 
słusznie czy niesłusznie szpital postawił, ludzie tam nie chcą parkować, boją się parkować. 
Są wyznaczone miejsca dla inwalidów, zbrodnią by było tam zaparkować. Pozostał krótki 
odcinek około kiosku Szkoły Nr 6, a reszta ludzi szuka miejsc do parkowania Śmiłowskiego, 
PCK, takie różne miejsca dosyć nieznane dla nie Siemianowiczan. 

 
1029/XLV/10 

 
Druga interpelacja – jako, że teren jest nie nasz, a PKP, oczekuję, żeby Pani Grażyna Pietrek  
z mocnym apelem do PKP zwróciła się o oczyszczenie nasypów kolejowych od mostku             
na ulicy Wieczorka do okolic targowiska. Po zimie ten widok jest straszny, pełno worków 
foliowych i papierów. Tak, że bardzo proszę, nie oczekuję odpowiedzi pisemnej tylko bardzo 
proszę o zwrócenie się do PKP, gdyż na terenie własności PKP nie możemy działać. 
 
Interpelacja 1029/XLV/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji. 
 
Radny Jerzy Becker – 1029 A – odpowiedź udzielona na Sesji RM 
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Otrzymaliśmy wszyscy Radni takie pismo z Alior Bank Powstańców 47 – kto wydał zgodę  
na ulokowanie tych przesyłek w naszych skrytkach Radnych, gdyż wiemy, że  ulokowanie 
odpowiednich pism kiedyś była duża awantura. Oczekuję odpowiedzi - kto wydał zezwolenie 
na ulokowanie tych pism w naszych skrytkach Radnych. 
 
Radny RM  Pan Jerzy Dinges  

1030/XLV/10  
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Pan Robert Myrta  

1031- 1034/XLV/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Robert Myrta 1034 A – odpowiedź udzielona na Sesji RM. 
 
Chciałem się odnieść do odpowiedzi na interpelację, którą składałem trzykrotnie. Chodzi             
o interpelację na temat zamontowania progu zwalniającego na odcinku początek Kruczej           
do Kruczej 2. W kwietniu zeszłego roku złożyłem interpelację – uzyskałem odpowiedź, że 
przy budynku Krucza 2 nie jest możliwe zamontowanie, ponieważ zgodnie z ustawą musi być      
40 m do skrzyżowania, było tam 30 parę metrów. W związku z tym, złożyłem następną 
interpelację, że proszę w takim razie o umieszczenie progu zwalniającego przy budynku 
Krucza 1, po drugiej stronie 1 więc trochę jest przesunięte od skrzyżowania. Wtedy w lipcu 
uzyskałem odpowiedź, że w związku z tym trzeba zapytać mieszkańców i wtedy zostanie 
podjęta decyzja. Minął lipiec, sierpień, wrzesień, nic się nie zdarzyło, przyszła zima                   
to wiadomo w tym momencie progi nie są potrzebne więc zgłosiłem na ostatniej sesji kolejną 
interpelację, żeby dowiedzieć się, czy jest to możliwe to zamontowanie i czy będzie 
zamontowane. W związku z tym otrzymałem odpowiedź na ostatnią interpelację, a odpowiedź 
brzmi – na odcinku Krucza od początku Kruczej do budynku 1, odległość jest 73 m                   
i w związku z tym nie można zamontować pomiędzy skrzyżowaniem 73 m i nie można 
zamontować progu zwalniającego. Moje pytanie brzmi do Pana Prezydenta – czy ktoś chce 
zamontować ten próg czy nie chce, bo jeżeli nie chce, no to trzeba by na pierwszą interpelację 
odpowiedzieć, ze nie ma możliwości, nie będzie. Tym bardziej, że jeżeli formalnie nie jest            
to możliwe, to się zastanawiam dlaczego parę metrów dalej jest próg zamontowany 10 m            
od skrzyżowania na kilka innych ulicach w mieście jest zamontowany 20 m od skrzyżowania, 
a w tym przypadku w tym miejscu, gdzie np. w maju zeszłego roku był wypadek 
spowodowany właśnie nadmierną szybkością pędzących samochodów nie ma możliwości 
zamontowania tego progu. I być może pytanie do Pana Prezydenta jest takie, nie żeby                
to realizować, bo jeżeli Pan Prezydent już wyraził, że nie ma możliwości realizacji, natomiast 
jeżeli nie ma woli ze strony Pana Prezydenta i służb, żeby tam zamontować, no to proszę 
przekazać to mieszkańcom, że akurat dla nich nie będzie tu wykonane, natomiast w innych 
miejscach można wykonać, tam gdzie może jest to mniej potrzebne. 
 
Oczekiwałem odpowiedzi może krótkiej Pana Prezydenta na sesji, ale dla mnie jest 
zrozumiałe, że ten próg nie będzie zamontowany chociaż jak gdyby przepisy w przypadku. 
Krótka odpowiedź na sesji. 
 
Radna RM Pani Barbara Roguska  

1035-1038/XLV/10 
   /w załączeniu/ 

 



 10 

Radny RM Pan Jerzy Kurzawa  
1039/XLV/10 

 
Interpelacja pierwsza dot. Szpitala Miejskiego. 
Panie Prezydencie na podstawie uzyskanej informacji o stanie zaawansowania prac                      
nad przygotowaniem szpitala pod względem fachowym i sanitarnym do standardów unijnych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. wyrażam swój 
głęboki niepokój, że nie zrealizujemy programu dostosowawczego do 2012 roku. Biorąc pod 
uwagę zakres przewidzianych prac proszę więc o informację – czy posiadamy przynajmniej 
dokumentację techniczną w celu realizacji tego programu? 

 
    1040/XLV/10 

 
Interpelacja druga dot. podjazdu dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Młodych                  
przy Szkole Sportowej. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców zwracam się 
ponownie do Pana Prezydenta z pytaniem kiedy wykonany zostanie podjazd dla osób 
niepełnosprawnych od ul. Mikołaja do ul. ZHP? 
Jednocześnie pragnę nadmienić, że problem ten był sygnalizowany w roku 2007, 2008 i 2009. 
 

1041/XLV/10 
 
Panie Prezydencie odpowiedź na interpelację sesyjną nr 964 z 28 stycznia 2010 r. dotyczącą 
informacji w serwisie internetowym w sprawie przystąpienia miasta do egzekucji 
komorniczej wzbudziło moje ogromne zdziwienie. Ponieważ z pisma wynika, że odpowiedzi 
na interpelację powinien udzielić mi radny Rady Miasta. W związku z powyższym zapytuję 
na jakiej podstawie, na podstawie jakiego przepisu radny odpowiada na interpelację 
skierowaną do Prezydenta Miasta. W uzasadnieniu przestawię odpowiedź na interpelację. 
„W odpowiedzi na Pana interpelację sesyjną nr 964/XLIII/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.               
w sprawie mieszkań zakładowych Huty „Jedność” S.A w likwidacji informuję, że poruszony 
przez Pana problem jest bardzo ważny i trudny. W  celu znalezienia najlepszego rozwiązania 
została powołana przez Prezydenta Miasta specjalna komisja problematyczna, która               
na bieżąco śledzi rozwój sytuacji, a także analizuje prawne możliwości pomocy mieszkańcom 
tych budynków. W skład tej komisji weszło trzech radnych: 
- Stanisław Sontag, Grażyna Bartel, Henryk Pesel.” 
W dalszej części pisma czytam co następuje „Jestem pewien, że ww. osoby wyjaśnią Panu 
wszelkie nurtujące Pana kwestie.” 
W związku z powyższym w lutym złożyłem ponowną interpelację dot. tego samego tematu  
na którą uzyskałem odpowiedź „Odpowiadając na Pana interpelację sesyjną nr 986/XLIV/10 
z 25.02.2010 roku uprzejmie informuję, że odpowiedź została już Panu udzielona w związku 
z interpelacją nr 964/XLIII/10 z 28.01.2010 roku, której treść jest tożsama z interpelacją               
nr 986/XLIV/10.  
 
W związku z powyższym i tą reklamacją tych interpelacji ponawiam interpelacje nr 964              
ze stycznia 2010 r.  
 
Radny RM Pan Grzegorz Jurkiewicz  
Interpelacja nr 1042/XLV/10 złożona z Radnym RM Stefanem Wieczorkiem. 
 

1042-1044/XLV/10 
/w załączeniu/ 
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Radny RM Pan Zbigniew Krupski  
1045-1046/XLV/10 

/w załączeniu/ 
 
Radny RM Pan Andrzej Gościniak  

1047/XLV/10 
 
W związku z interpelacją Pana Radnego Roberta Myrty, z której mogłoby wynikać,                    
że finansowanie środkami zewnętrznymi na czyszczenie ostatnich trzech lat, liczy się nie                 
w milionach a w setkach złotych, bądź w tysiącach, cytat „200 zł, 600 tys. itd. uprzejmie 
proszę i taką zgłaszam interpelację, żeby odpowiedź na interpelację pana Roberta Myrty              
nr 3 zgłoszoną dzisiaj otrzymali wszyscy radni na piśmie. 
Dwa. W związku z trzecią interpelacją zgłoszoną przez panią Radną Barbarę Roguską,               
w której polemizowała z Prezydentem co do uprawnień w zakresie oceny Koordynatora 
Radców Prawnych, a tak się składa, że zapoznałem się także z tą interpelacją wnoszę, 
podobnie jak  poprzednio, ażeby wszyscy radni otrzymali odpowiedź na interpelację               
nr 3 zgłoszoną dzisiaj przez panią Barbarę Roguską wraz z tekstem pierwotnej interpelacji. 
Istotą tych dwóch interpelacji jest to, ażeby Radni mieli przegląd jednej i drugiej strony. 
 
Pani Barbara Roguska - oświadczenie 
 
Szanowni Państwo! 
Od ponad trzech lat „zmagam się” z trudnym problemem mieszkań zakładowych                        
i do rzadkości należały w tym czasie sesje Rady Miasta, na których nie poruszałam tego 
problemu w interpelacjach, czy tez składając różnego rodzaju oświadczenia, czy kierując 
nawet list otwarty w tej sprawie w lipcu ubiegłego roku na ręce Prezydenta Miasta. 
Wówczas był jeszcze czas, gdyż Komornik odstąpił od egzekucji z mieszkań zakładowych. 
Bardzo żałuję, że nie było szybkiej reakcji ze strony miasta woli przejęcia tych nieruchomości 
choć huta „Jedność" jest winna z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych miastu duże 
pieniądze. 
Dziś stoimy przed wielkim problemem ponieważ zostało sprzedanych ponad 40 mieszkań               
za śmieszne pieniądze to jest po 7.100 złotych średnio za l mieszkanie. W dodatku 
mieszkańcy nie mieli żadnych możliwości wykupu, gdyż Komornik sprzedawał całe budynki 
bez wydzielenia poszczególnych lokali mieszkalnych. Tak to nabyły osoby zupełnie nie 
związane z hutą, bo im obowiązujące w naszym kraju prawo umożliwiło zakup, a najemcom 
nie. 
I jest to kolejna „granda" w polskiej prywatyzacji ,w majestacie prawa. 
Do Stowarzyszenia Ochrony Interesów Mieszkańców „Jedność", którego jestem 
pełnomocnikiem zgłosili się sprzedani mieszkańcy. Oczekują pomocy od tej władzy, która 
jest najbliższą, czyli od władz miasta, i Ci sprzedani i Ci którzy oczekują „w kolejce" aby ich 
również w najbliższym czasie tj. 16 kwietnia spotkał ten sam los. 
O problemie zbywania mieszkań zakładowych huty „Jedność" mówiłam podczas posiedzenia 
Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 10.09.2009 r. Moja wypowiedź została 
opublikowana w Biuletynie Sejmowym Nr 2703 z dnia 10.09.2009 r. Podczas ostatniego 
posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 18 marca 2010 r. w, którym brałam 
udział sprawę tę poruszał Poseł Witold Klepacz. W przerwie Posłowie mocno poruszeni 
zadawali mi pytania „ a co na to Gmina ?". I pomimo poruszenia wśród parlamentarzystów 
ten problem niechcianych przez Gminy „zakładówek" istnieje nadal. Kiedyś jeden ze śląskich 
publicystów spytał podobnie sprzedanych Zabrzan: co na to władze miasta?! Usłyszawszy 
odpowiedź, że te władze twierdzą że nic nie mogą w tej kwestii, napisał z sarkazmem: 
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„Jeśli władze Zabrza nic nie mogą, to może Zabrzanie powinni się zwrócić o pomoc do mera 
Paryża (!)" 
Smutne to prawda? 
Od wielu lat w naszym mieście ten problem istnieje. 11 lat temu ponad 1000 mieszkań zostało 
przekazanych nieodpłatnie prywatnej Spółce „TROLL". 
Do dziś mieszkańcy walczą w Sądzie o swoje prawa , niezbywalne i na dziś uznane przez 
Rząd czego dowodem jest próba regulacji prawnych w Sejmie RP. 
Szanowni Radni mówię o tym dlatego abyście wiedzieli, że im też na dzień dzisiejszy jeszcze 
możecie pomóc, aby nie było za późno tak jak ze sprzedanymi hutnikami. 
Stowarzyszenie Obrony Interesów Mieszkańców „Jedność" jest Sygnatariuszem 
Porozumienia Krajowych Stowarzyszeń . W ramach tego Porozumienia, działając wspólnie                  
z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców, złożono na dziś ponad 7 tysięcy 
podpisów w Sejmie na ręce Marszałka Komorowskiego. 
Protesty te między innymi wspierają, pisma i apele naszego Siemianowickiego 
Stowarzyszenia dotyczące spowodowania działań przez Rząd zaprzestania haniebnego 
procederu licytacji komorniczej mieszkań hutniczych. 
W tej sprawie działa od dłuższego czasu bardzo aktywnie Pani Poseł Maria Nowak. Pan Poseł 
Grzegorz Tobiszewski również wspiera nasze działania . 
Ostatnio możemy także liczyć na Posłów Platformy Obywatelskiej, Poseł Robert Węgrzyn, 
Stanisław Żmijan, Przewodniczący Komisji Poseł Zbigniew Rynasiewicz, a także kilkunastu 
innych posłów, których można by tu jeszcze wymienić. 
Sprawa Siemianowic „poruszyła" parlamentarzystów, o dziwo, ponad partyjnymi podziałami. 
Tylko czy to poruszenie da legislacyjną ochronę „sprzedanym lokatorom"? 
Sądzę, że nadszedł najwyższy czas, aby zdecydowanie te problemy rozwiązać tu na miejscu                   
w naszej gminie, bo po Sejmie raczej nie ma się czego spodziewać - już jedenaście lat trwają 
zabiegi o ustawę dla sprzedanych (Zabrze) i żadna kadencja nie umiała uporać się z tym 
problemem, więc czy ten sejm ma szansę stworzyć coś pozytywnego dla oszukanych? 
Podczas sesji we wrześniu ub. roku składałam w tej sprawie oświadczenie z prośbą                        
o włączenie do protokołu, wówczas sytuacja była nieco inna. 
Dziś można już tylko pisać apele... w końcu to też jakaś forma poparcia dla tej sprawy. 
W ostatnich dniach daje się odczuć również bardzo obiecujące poruszenie w naszej Radzie 
Miasta. Wszystkim tym z Państwa Radnych, którzy są gotowi zaangażować się w autentyczne 
i konsekwentne działania na rzecz obrony skrzywdzonych najemców mieszkań zakładowych 
Huty „JEDNOŚĆ" oraz kopalni....  z serca dziękuję, bo sama tracę już siły i wiarę                        
w praworządność demokratycznego państwa, zwykłą ludzką sprawiedliwość płynącą                        
z naturalnych praw człowieka - jak choćby prawo do mieszkania - oraz w etykę i moralność 
decydentów. Pozwólcie mi Państwo na zakończenie na takie wezwanie: 
Stańmy razem przeciwko niesprawiedliwości i pokażmy naszą samorządową solidarność 
władzy z obywatelami, żeby ci nie musieli szukać oparcia u mera Paryża. 
 
                  Ad. 7 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił: 
- iż poniższy projekt uchwały nr 19/XVL/10 wniosła Komisja Polityki Społecznej, której 
Rada Miasta na poprzedniej sesji przekazała do rozpatrzenia skargę złożoną przez Pana 
Józefa Orskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich. 
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głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 19/XLV/10 w sprawie: 
uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.  
             za               -                22 
             przeciw      -                  0 
             wstrzym.    -                  0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
- iż poniższy projekt uchwały nr 20/XLV/10 wniosła Komisja Rewizyjnej, której Rada Miasta 
na poprzedniej Sesji Rada Miasta przekazała skargę złożoną przez Pana Andrzeja Schütza           
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazaną przez Wojewodę 
Śląskiego. 
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały nr 20/XLV/10 w sprawie: 
uznania skargi złożonej przez Pana Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. 
     za             -                 22 
     przeciw    -                   0 
     wstrzym.  -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż wpłynęło pismo Wojewody 
Śląskiego w którym załączona jest skarga Pana Andrzeja Schütza na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
Przewodniczący Rady Miasta wniósł o przekazanie ww. skargi do Komisji Polityki 
Społecznej, po czym niniejszą sprawę poddał pod głosowanie. 
     za                -             20 
     przeciw       -               1 
     wstrzym.     -               1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. skarga została przekazana do Komisji 
Polityki Społecznej celem rozpatrzenia. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

 
Ad. 8  

 
Stan mieszkalnictwa w Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych robót 
remontowych w budynkach komunalnych na 2010 r. 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi 
- Pani Irena Chlebik. 
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Opinie Komisji do projektu uchwały nr 1/XLV/10  w sprawie:  
przyj ęcia informacji na temat: „Stan mieszkalnictwa w mieście, ze szczególnym 
uwzględnieniem planowanych robót remontowych w budynkach komunalnych              
na 2010 rok”. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Jerzy Kurzawa – Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Materiał 
przygotowany merytorycznie bardzo dobrze, jest szereg informacji, które są dla nas radnych 
bardzo istotne i tu należy pochwalić Panią Naczelnik, bo to mi się podoba osobiście, ale mam 
jednakże tutaj pewne ale. Panie Prezydencie analiza materiału nie napawa optymizmem. 
Wzrost ilości osób oczekujących na lokale socjalne do 1322, ilość przydzielonych lokali 
socjalnych w ciągu roku – 19, potrzeby remontowe, roczne 40 mln zł, stan techniczny 
budynków – zły, mówimy tylko o złym – 58 %, środki przeznaczone ogółem na remont                
w tym roku 1 mln 997 tys. 332 zł, wydaje się, że kwota ta jest duża, ale tylko się wydaje, bo 
musimy się tu odnieść do średniej, co daje średnio na mieszkanie 273 zł. Są to środki 
stanowczo za niskie i nie zapobiegają degradacji budynków. W związku z powyższym 
uważam, to jest mój wniosek, że wolne środki, które w tej chwili w budżecie się pojawią, czy 
są należy przeznaczyć przede wszystkim na dofinansowanie remontów mieszkań. Jeszcze 
jednym takim uzasadnieniem dla mnie jest to, że aby utrzymać substancję mieszkaniową         
w dobrym stanie, dam przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa w gestii Rad Osiedlowych ma       
670 zł na mieszkanie, na remonty i tym uzasadniam moje wstrzymanie się od głosowania. 
 
/proszę o wprowadzenie tego do protokołu jako zdanie odrębne/ 
 
Pan Jacek Guzy - Prezydent Miasta – odniósł się do wypowiedzi Pana Jerzego Kurzawy. 
 
Pani Barbara Merta – /zgodnie ze zgłoszeniem o wprowadzenie wypowiedzi do protokołu / 
    
-  Panie Prezydencie!  Wysoka Rado! 
 
Na wstępie swojej wypowiedzi kieruję podziękowania w stronę urzędników Wydziału 
Gospodarki Lokalowej za rzetelne, wnikliwe i estetyczne opracowanie informacji nt. „Stan 
mieszkalnictwa w mieście z uwzględnieniem robót remontowych w budynkach komunalnych 
na 2010 r.” 
W opracowaniu zabrakło mi jednak daleko idących wniosków dla poprawy sytuacji                     
w zasobach komunalnych, gdzie 60% budynków wykazuje stan zły i bardzo zły. 
Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że przy tak złym stanie technicznym budynków 
komunalnych kwota przeznaczona na remonty w 2010 r., stanowi zaledwie 40% wydatków 
poniesionych na ten cel w latach 2007 – 2009? 
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Mam poczucie winy wobec wyborców, którzy zaufali radnym tej kadencji za to, że problemy 
mieszkalnictwa nie znalazły należytego miejsca w kolejnych budżetach. 
Jak ma się kwota zaledwie 2 mln na remonty w 2010 r. do celów polityki  remontowej                    
i modernizacyjnej ujętych w „Wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym na lata 2009 – 2012” tj. m.in. 

- zwiększenie nakładów z budżetu miasta na remonty i modernizacje budynków   
komunalnych 

- zwiększenie zaangażowania wszystkich podmiotów zainteresowanych polepszeniem      
standardu zasobu mieszkaniowego, 

gdy faktyczne potrzeby remontowe w skali roku ze względu na zły stan techniczny 
budynków, szacuje się na blisko 40 mln (str. 36 opracowania). 
Przerażenie budzi fakt, że w budżecie miasta na 2010 r. nie ma zabezpieczonych żadnych 
środków na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, gdy gmina jest 
zobowiązana do ponoszenia z tych względów szacunkowych kosztów w wysokości ok. 1,2 
mln zł. rocznie.  
Myślę, że żadnym pocieszeniem dla nas jest informacja, że w chwili obecnej gmina nie 
ponosi żadnych kosztów, związanych z wypłacaniem odszkodowań ( str.25 opracowania). 
Należy w tym momencie zadać pytania: 
„Czy układ, który wytworzył się między gminą a podmiotami mogącymi w każdej chwili 
upomnieć się o lokale socjalne  -  będzie trwał wiecznie?”  
„Co stanie się z budżetem miasta, gdy pozorna sielanka zostanie przerwana i rozpoczną się 
masowe roszczenia o odszkodowania?” 
To jest przecież poważne zagrożenie w tym temacie dla przyszłych kadencji. 
Jesteśmy częścią Metropolii „Silesia”, więc podobne problemy mieszkaniowe dotykają tych 
14-tu miast członkowskich. 
Niestety w sprawie budowy mieszkań komunalnych, czy socjalnych nie podjęliśmy przez całą 
kadencję żadnego wyzwania. 
Wygląda na to, że dla włodarzy takich miast jak: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec,            
(o czym pisała ostatnio prasa) – priorytetem jest zabezpieczenie obywateli w lokale 
mieszkalne. A u nas, zwłaszcza w Śródmieściu, wiekowe budynki nie widziały nawet przez 
pół wieku żadnego remontu. 
To chyba nie jest  dobrą wizytówką dla Siemianowic Śl., a rozgoryczenie mieszkańców 
należy traktować jako oskarżenie dla naszych poczynań. 
 
 
Pan Robert Myrta - /zgodnie ze zgłoszeniem o wprowadzenie wypowiedzi do protokołu/ 
 
Koleżanki i Koledzy Radni znajdujemy się w punkcie 8 porządku obrad, przy uchwale, która 
w samym tytule mówi „szczególne uwzględnienie planowanych robót remontowych               
w budynkach komunalnych na 2010 rok”. I tu właśnie mam pytanie do Pana Prezydenta           
i prosiłbym też o odpowiedź – jak wspomniane zostało przez moich dwóch poprzedników, 
materiał jest obszerny, przygotowany dobrze, też powiem, że jestem zadowolony, podobna mi 
się szczególnie wizualny jego wygląd, tym nie mniej merytorycznie mi brakuje czegoś, czego 
tu właśnie już koleżanka wspomniała przed chwilą – wniosków, jakie są plany na przyszły 
rok, na kolejne lata, jeżeli ten materiał ma być kompletny, to przynajmniej jakieś …. powinny 
się pojawić. Niemniej nie jest to meritum mojej wypowiedzi. Generalnie chciałbym tutaj też 
odnieść się do wypowiedzi, którą przed chwilą, powołać się na wypowiedź mojej 
przedmówczyni. Interesuje mnie sprawa remontów mieszkań, o tym jest ta uchwała 
planowanych robót remontowych, z szczególnym uwzględnieniem planowanych robót 
remontowych. Więc Panie Prezydencie co się stało mamy kryzys?, kryzys w budżecie,              
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że nagle z 4 mln 800 wydajemy na remonty niecałe 2 mln. Koleżanka wspomniała, dokładnie 
to jest spadek o 60%. Dla mnie jest to duże zaskoczenie, oczywiście wszyscy w budżecie           
tą kwotę widzieli, że tu jest tylko 2 mln, niemniej cały czas wspomina się, że nie ma 
problemu z budżetem, z dopięciem, więc kwota na poziomie 5 mln powinna być przynajmniej 
zabezpieczona na ten cel. 2 mln to jest około 5% niezbędnych kosztów, tak jak …… zostało 
to zaznaczone. Więc Panie Prezydencie zwracam się z prośbą, z sugestią w imieniu 
mieszkańców, którzy do mnie przychodzą, którzy pytają się kiedy będą ich klatki 
wyremontowane, czy będą wyremontowane, którzy w fatalnym stanie mieszkają. Zwracam 
się z prośbą o przeznaczenie jak największej ilości środków wolnych w tym roku. Wspominał 
Pan już przed chwilą, że będą takie propozycje, żeby przynajmniej utrzymać tą tendencję, 
która była w poprzednich latach, remonty na poziomie 4 – 5 mln. I mam nadzieję, że uda się 
znaleźć wolne środki, no bo trudno żebym musiał odpowiedzieć mieszkańcom, że środki             
na remont mieszkań zostały przeznaczone na remont Pałacyku Fitznera, bo taka też jest 
prawda w pewnym sensie, bo to też pieniądze poszły z budżetu przeznaczonych                         
na mieszkalnictwo. Jeżeli stać nas na remont Pałacyku Fitznera, to powinno być nas stać też 
na remont klatek na poziomie niezmiennym od paru lat. 
 
Pani Danuta Sobczyk 
Pan Grzegorz Jurkiewicz 
Pani Barbara Roguska 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta – udzielił wyjaśnień do zapytań Radnych 
Pan Andrzej Gościniak 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
/1/XLV/10/ 
                    za            -                 14 
          przeciw   -                     0 
          wstrzym. -                    3 
 

5 osób nie brało udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak ogłosił 35 minutową przerwę                
w Sesji RM – do 16.oo. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie Sesję Rady Miasta i stwierdził, że Rada 
jest  władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
            Ad. 9 
 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował /po projekcie uchwały nr 2/XLV/10/, wspólne 
procedowanie z odrębnymi głosowaniami nad następującymi projektami uchwał: 3/XLV/10, 
4/XLV/10, 5/XLV/10, 10/XLV/10, 11/XLV/10 i 13/XLV/10. 
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Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia               
27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk 
miejskich. 
/2/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej 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/ 
 
 
Następnie przystąpiono do procedowania nad projektami uchwał 3 , 4, 5, 10, 11 i 13/XLV/10 
z odrębnymi głosowaniami. 
 
projekt uchwały nr 3/XLV/10  w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki             
nr 236/3 przy ul. Chrobrego w Siemianowicach Śląskich.  
 
Opinie do projektu uchwały nr 3/XLV/10, 4/XLV/10, 5/XLV/10, 10/XLV/10, 11/XLV/10           
i 13/XLV/10: 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji ww. projekty uchwał przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz zgłosił poprawkę do projektu 
uchwały nr 4/XLV/10 tj.  w drugiej linijce  po numerze działki 367 wykreślić przecinek           
i zastąpić linią łamaną tj. zamiast „ 367,27” ma być” 367/27” /w paragrafie 1 zapis jest 
prawidłowy/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: 
 
projekt uchwały nr 3/XLV/10 w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki         
nr 236/3 przy ul. Chrobrego w Siemianowicach Śląskich. 
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        za                   -           21 
        przeciw          -             0 
         wstrzym.        -             0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 

 
 
projekt uchwały nr 4/XLV/10 w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów stanowiącego części działek         
nr 1692/207, 2843/206, 362/234, 367/27 przy ul. Świerczewskiego, Św. Barbary, 
Kościelnej i Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 3/XLV/10. 
 
głosowanie:         za                 -             22 
         przeciw        -               0 
         wstrzym.      -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 5/XLV/10  w sprawie: 
udzielenia zgody na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy przy ul. Wyzwolenia 17 w Siemianowicach Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 3/XLV/10. 
 
głosowanie:        za                   -            21 
         przeciw          -              0 
         wstrzym.        -              0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 10/XLV/10 w sprawie: 
udzielenia zgody na przedłużenie dzierżawy gruntu stanowiącego działkę stanowiącego 
działkę nr 2988/78 przy ul. Budryka 4 w Siemianowicach Śląskich. 
/10/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 3/XLV/10 
 
głosowanie:        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 11/XLV/10 w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki         
nr 296/12 przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 3/XLV/10. 
 
głosowanie:        za                 -             22 
         przeciw        -               0 
         wstrzym.      -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały nr 13/XLV/10 w sprawie: 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 miesięcy w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości obejmującej części działek nr 765/1 i 766/1 przy ul. Wyzwolenia               
w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały Nr 3/XLV/10. 
 
głosowanie:        za                -               22 
         przeciw       -                0 
         wstrzym.     -                0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził,  że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy i wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonych                         
w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Sowiej, obręb 11 – Bańgów, stanowiących 
działki geodezyjne nr 11-1185/122, 11-1187/122. 
/12/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
             za                     -          20 
             przeciw  -            0 
             wstrzym.          -            2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Przewodniczący Rady Miasta zaproponował równoległe procedowanie nad poniższymi 
projektami uchwał nr 6/XLV/10, 7/XLV/10 i 8/XLV/10  z odrębnymi głosowaniami. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
 
projekt uchwały nr 6/XLV/10  w sprawie: 
udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich stanowiących części działek 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 401/130, 1514/177, 767/104, 1711/41 oraz 110. 
 
Opinie Komisji do projektów uchwał 6/XLV/10, 7/XLV/10  i 8/XLV/10: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekty uchwał 6, 7 i 8 przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekty uchwał 6, 7 i 8 przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej projekty uchwał przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 6/XLV/10: 
      za                  -           22 
                przeciw          -             0 
                wstrzym.        -             0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
  
 
projekt uchwały nr 7/XLV/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 3699/280. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr/ 6XLV/10. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
      za                -             22 
      przeciw       -               0 
      wstrzym.     -               0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały nr 8/XLV/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 2736/71 oraz 338/4. 
 
Opinie Komisji przy projekcie uchwały nr 6/XLV/10. 
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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: 
przyj ęcia informacji dotyczącej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego              
na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 
/9/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz zwrócił się o dopisanie                  
w § 3 po słowach „uchwała wchodzi” – „w życie” . 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:      
     za                -               19 
     przeciw       -                0 
     wstrzym.     -                0 

3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
nadania Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich regulaminu organizacyjnego. 
/14/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej 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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projekt uchwały w sprawie: 
określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia                       
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         
z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010. 
/15/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  ww. projekt uchwały przyjęła pozytywnie  
jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej 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 Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia         
27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r.,           
nr 22/1007 z dnia 25.10.2007 r. z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r.,      
nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r. 
/16/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  nad ww. projektem uchwały głosowała następująco:        
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
              za               -               21    
              przeciw      -                0 
              wstrzym.    -                0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały nr 359/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienie                        
lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
/18/XLV/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – ww. projekt uchwały nie był przedmiotem obrad 
komisji. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw- 0, wstrzym. – 2. 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz zgłosił, aby w tytule uchwały       
w drugiej linijce po słowach Rady Miasta, zamiast Siemianowice Śląskie wpisać 
„Siemianowic Śląskich”. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Jerzy Kurzawa – zgłosił zdanie odrębne do projektu uchwały tj.  
„Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przeanalizowałem tą uchwałę i tą uchwałę, którą 
przyjęliśmy 13 listopada 2008 r. i osobiście uważam, że robienie takiego wyjątku w prawie, 
które ustaliliśmy, a które po jakieś długiej dyskusji, jakby ten consensus został osiągnięty         
wtenczas, że jednak Rada Miasta powinna mieć wpływ na działalność Szpitala Miejskiego,  
bo najważniejszą rzeczą jest świadczenie usług zdrowotnych, a podjęcie uchwały                         
o wydzierżawieniu 100 m, to może być tak 10 razy po 100m, 50 razy po 100m i tak powoli 
Szpital może zostać cały wydzierżawiony, bo nie będziemy mieli wglądu w to kiedy, co i jak 
się to dzieje. Dlatego uważam, że uchwałę należy….. – będę jako radny głosował przeciwko                    
i w związku z tym proszę potraktować to jako moje zdanie odrębne do tej uchwały. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
             za               -               17    
             przeciw      -                3 
             wstrzym.    -                1          

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmian budżetu miasta na 2010 rok 
/17/XLV/10/ 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji  nad ww. projektem uchwały głosowała następująco:     
3, przeciw – 0, wstrzym. – 3. 
Komisja zwróciła się z prośbą o uzasadnienie pokrycia wydatków związanych                         
z opracowaniem ankiet oraz raportu w pn. „Analiza trendów rozwojowych, oczekiwań, 
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wizerunku oraz warunków życia w Siemianowicach Śląskich w aspekcie dokumentów 
strategicznych miasta i regionu” 
Głosowanie: za - 4, przeciw- 0, wstrzym. - 1 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 3, przeciw – 1, wstrzym. – 1. 
 
Komisja Polityki Społecznej zdecydowała o głosowaniu indywidualnym na sesji. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż Prezydent 
Miasta wniósł autopoprawkę do powyższego projektu uchwały tj. ulegają zwiększeniu 
wydatki inwestycyjne budżetu miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – 
Obiekty sportowe o kwotę 250.000 zł.  
 
Dyskusja: 
 
Pan Robert Myrta - /stenogram zgodnie z wnioskiem złożonym na Sesji RM w dniu 
23.04.2010 r. – wniosek stanowi załącznik protokołu z dnia 23.04.10 r./ 
 
Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni. Uchwała nr 17 dot. zmian w budżecie na ten 
rok wprowadza kilka zmian, kilka ważnych i tu bym chciał od razu na dzień dobry się odnieść 
też do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Grzegorz Jurkiewicza, żeby znowu nie 
kwestionował, że byliśmy na różnych komisjach, bo naprawdę na niektóre pytania nie 
uzyskałem odpowiedzi i chciałbym je teraz uzyskać, być może od Pana Prezydenta, być może 
od innych osób, które są resortowo za to odpowiedzialne. 
Jak wiemy, dzisiaj rozmawialiśmy o pieniądzach, które są w mieście, które są potrzebne 
między innymi na mieszkania i właśnie takimi uchwałami możemy zmieniać wydatki                   
w mieście i teraz właśnie zmieniamy tylko właśnie w związku z tym, że zmieniamy to mam                
te pytania i prosiłbym o wyjaśnienia. 
Pierwsze pytanie – dlaczego otrzymane środki z dotacji oświatowej nie zostały przeznaczone 
na wydatki w oświacie np. remonty szkół. Czy nie ma już zapotrzebowania na remonty                 
w szkołach? 
Kolejna sprawa – dlaczego kwota 250 tys. na zakup telebimu nie została ujęta w projekcie 
uchwały, tylko poza terminem, tylnymi drzwiami jako poprawka została wprowadzona               
do uchwały. Od kiedy jest zepsuta tablica wyników i kiedy zapadła decyzja o jej wymianie. 
Czy nie wystarczy zakup zwykłej tablicy wyników za 30, 40 tys. przecież w zeszłym roku 
odbyły się mistrzostwa z sukcesem i to przy zwykłej tablicy wyników. Generalnie czy stać 
nas na taki zbytek przy obecnym budżecie, budżecie oszczędności według informacji 
niektórych naczelników. 
Kolejne pytanie – na co przeznaczona jest kwota 50 tys. Według informacji na jeden film,           
na jeden medal, proszę o szczegółowe koszty co to za film, czy on jest potrzebny i niezbędny, 
jeżeli tak do dlaczego? Kto ma realizować ten film, czy jakaś firma zewnętrzna, jeżeli tak            
to dlaczego nie Wydział Promocji. 
Kolejna grupa pytań. Czemu ma służyć ankieta za 44 tys. zł.  Kto ją ma wykonać? Jeżeli 
firma zewnętrzna to dlaczego nie można skorzystać z Wydziału Promocji, przecież 
zatrudnionych jest tam 10 osób. 
I kolejna, ostatnia grupa pytań – czy kwota 813 tys. to całkowita kwota związana z remontem 
elewacji budynku Urzędu Miasta. Jeżeli nie, to jaka była całkowita kwota. Dlaczego dopiero 
teraz jest rozliczana i to z dotacji oświatowej, a co by było jeżeli by nie było tej dotacji,              
w jakiej pozycji miał być rozliczony ten remont. 
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Pan Jerzy Kurzawa – Panie Prezydencie, Wysoka Rado tzn. oświadczam, że proponowane            
w uchwale zmiany budżetu są z punktu społecznego niezasadne. Uważam, że subwencja 
oświatowa powinna zasilić finanse oświaty. Pieniądze przeznaczone na analizy powinny być 
spożytkowane  z punktu widzenia społecznego np. na ten podjazd dla niepełnosprawnych ... 
owszem, ale przecież mamy gazetę „Nowe Siemianowice”, na którą wydaliśmy do tej pory 
około 300 tys. zł skorzystajmy ze środków, które te gazeta kumuluje i zróbmy sobie badanie 
przez naszą gazetę. Proszę o umieszczenie tego jako moje oświadczenie zdania odrębnego 
uchwały. 
 
Pani Barbara Roguska – Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wydatkowanie kwoty 250 tys. zł 
na zakup telebimu, uważam niestety za decyzję nie do końca chyba przemyślaną i pomimo 
mojej wielkiej sympatii dla sportu jest wiele pilniejszych …… parkietu w Parku Pszczelnik, 
obiekt „Siemion” jest co prawda wizytówką naszego miasta, ale czynny jest z wyłączeniem 
miesięcy zimowych na obiekcie odbywa się niewiele dużych imprez sportowych, a imprezy 
międzynarodowe, które się odbyły w czasie gdy funkcjonowała tablica wyników i tak 
uzyskały bardzo pochlebne opinie. Różnica między ceną za dobrą tablicę wyników                       
a telebimem wynosi 200 tys. zł. Ponadto uważam, że biorąc pod uwagę zadłużenie miasta, 
dalej stwierdzam, że …. naszego budżetu, potrzeby w służbie zdrowia, oświacie, 
mieszkalnictwie, trudno jest podejmować decyzję o przeznaczeniu 44 tys. na opracowanie 
ankiety i raportu oraz 50 tys. z przeznaczeniem co prawda na uroczystą Sesję Rady Miasta ale 
jedyną – dlatego będę głosowała przeciw tej uchwale. 
Zdanie odrębne. 
 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Adam Cebula 
Pan Grzegorz Jurkiewicz 
Pan Andrzej Gościniak 
Pani Barbara Roguska 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Andrzej Gościniak  
Pan Robert Myrta   
Pan Andrzej Gościniak  
Pan Robert Myrta  
Pan Jerzy Becker  
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta /stenogram zgodnie z wnioskiem Pana Roberta Myrty 
złożony w dniu 23.04.2010 r./ 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Wiele padło pytań, ale w zasadzie 
wszyscy Radni pytali o to samo. Tak, że będę się konsolidował odnosząc się do … 
Zaczniemy od tych sławetnych pytań i od ankiet. Drodzy Państwo żyjemy w XXI wieku, tak 
naprawdę ankieta nie jest dla Państwa, nie jest dla Prezydenta tylko jest dla mieszkańców.                         
Te ankiety się prowadzi w wielu miastach i za dużo cięższe pieniądze co można udowodnić. 
Drodzy Państwo, jeżeli my robimy jakiekolwiek studium wykonalności, jeżeli my 
przygotowujemy jakąkolwiek strategię to najwyższy czas pytać o to naszych mieszkańców. 
Bo nie jest tak, że Rada Miasta jest najmądrzejsza i Prezydent Miasta jest najmądrzejszy.           
Po to ktoś stworzył demokrację, żeby spytać Państwa właśnie, czy Państwo chcecie, aby 
remontować drogi bardziej, aby remontować szkoły, czy Państwo chcecie żeby remontować 
Tuwim, czy Państwo chcecie, jeżeli będziecie mieli wybór przekazać pieniądze na pomoc 
społeczną, albo na wzięcie tych mieszkań. Spytajmy mieszkańców, czemu my się tego boimy, 
ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest wręcz ankieta, która w zasadzie może zadziałać 
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przeciwko prezydentowi, bo tu było pytanie Pana Radnego Roberta Myrty – dlaczego to nie 
robi Promocja. No właśnie dlatego to nie robi Promocja, bo Promocja jest stworzona przez 
Prezydenta i tam wszyscy pracują moi pracownicy. No i gdyby to moi pracownicy 
opracowywali, no to za chwilę Państwo powiedzą mi, no Panie Prezydencie, jeżeli wyjdzie 
coś dobrego no ale to pan dla siebie zrobił. I nie jest to prawda Panie Radny, że jakiś Pan 
Widera, jakiś pan…, różne rzeczy krążą, bo lubimy wszyscy plotkować, jest konkurs ofert           
i konkurs ofert jest oczywisty, wszyscy Radni chyba wiedzą na czym to polega, można              
to sprawdzić, to nie jest tak, że nagle ktoś kogoś pod stołem podbiera, nie wiem jakieś 
łapówki. Drodzy Państwo, te 43 tys. na takie badania to śmieszna kwota. I naprawdę ja się nie 
upieram, ale jeżeli chcemy coś robić i przygotowywać to wspólnie z naszymi mieszkańcami. 
Ja jestem już można powiedzieć bardzo doświadczonym i radnym, prezydentem może jeszcze 
nie, bo się cały czas jeszcze uczę i Drodzy Państwo doświadczenie mnie troszkę nauczyło             
i wiem, że warto pytać mieszkańców o nasze pomysły, bo nieraz nam się może wydawać,         
bo tu możemy teraz mówić, Pani Radna powie Park Tradycji nie potrzebny, ktoś powie rondo 
nie potrzebne, ktoś powie, że potrzebne na pomoc społeczną, ktoś powie, że na Rodzinkowy 
Dom Dziecka, ale nam się wszystko wydaje, spytajmy o to naszych mieszkańców. Czy np. 
uważają, że Rodzinkowy Dom Dziecka jest dobry, czy nie? Następna sprawa,                      
przed mieszkańcami nie róbmy demagogii, nie oszukujmy ich. Radnym i Prezydentowi tego 
nie wolno robić, bo jeżeli ja piąty raz słyszę na tej sali Drodzy Państwo, że przenieśmy 
pieniądze z Parku Tradycji, no przecież każdy Radny wie, że jak inwestycje ruszyły dwa lata 
temu, to my tego nie możemy zatrzymać. Tą decyzję mogliśmy podjąć dwa lata temu, 
przecież to są kary, to jest wykonawca, to jest abecadło każdego Radnego. No Drodzy 
Państwo nie róbmy demagogii, bardzo o to proszę. 
Następna rzecz, bo pytań było bardzo, bardzo dużo mam spisane tylko niektóre. 
Dlaczego otrzymane środki  oświatowe nie zostały przeznaczone na wydatki w oświacie.          
No ja bym tylko chciał przypomnieć Panie Radny, że myśmy dołożyli wspólnie z Radą             
do subwencji oświatowej 20 mln w tym roku. 20 mln zł, gdyby tutaj Straż, Komenda Policji, 
służba zdrowia,  20 mln tak że ja bym tu bardzo polemizował, … byśmy dokładali, czy nie? 
Co wcale nie znaczy, że tu się zgadzam, że wszędzie jest dobrze, bo trzeba dach w SP 11 
zrobić, trzeba dalej w Zespole Szkół Sportowych remonty i to jest wszystko prawda, ale jest 
to nasz jakiś wspólny wybór. Na tej sali Prezydent wspólnie z Radnymi, Panie 
Przewodniczący dyskutowali, nawet walka o tym była w pierwszym roku, że próbujemy w tej 
kadencji dofinansować oświatę i jeżeli są to ludzie oświaty, to to wiedzą. Nie było jeszcze  
takiej kadencji, nie było nigdy takich pieniędzy, tu są nauczyciele, one są przeogromne i teraz 
możemy się zastanawiać i po to jest ankieta, bo może nam się nagle wydaje, że oświata,                 
a nagle mieszkańcy powiedzą – Panie Prezydencie, Pan nie ma racji, my nie chcemy                   
na oświatę, my chcemy właśnie na to budownictwo socjalne, my chcemy więcej pieniędzy          
na bezpieczeństwo. Po to jest ta ankieta. Nikt z nas nie jest Bogiem, a nam się wydaje 
realizujemy swoje programy, ale wielokrotnie już wiemy, że nam się wydaje, że wiemy lepiej 
od mieszkańców, a to mieszkańcy zweryfikują. 
Następna rzecz, proszę Państwa telebim. To cóż, ja myślę, że marzyliśmy o wielkich 
imprezach, nie w Siemianowicach ,w Polsce, na świecie. Proszę zwrócić uwagę, że my 
organizujemy czwartą pod względem ważności imprezę hokejową na świecie. To już nie są 
mistrzostwa  europy juniorek do lat 16. Siemianowice w Europie są już znane. Posiadamy 
piękny wspaniały (nie boisko) stadion, kompleks, który jest znany w Europie, nie tylko              
w Poznaniu. Wszyscy nam tego zazdroszczą i oczywiście nie możemy teraz dywagować, czy 
jest potrzebny telebim za 250 tys., to jest cena brzmi, ale to nie są jeżeli chodzi o stadiony 
wielkie pieniądze, nie wiem czy Państwo się orientujecie ile kosztują piłkarskie itd. ile te 
telebimy będą kosztowały na Mistrzostwa Europy. I możemy dywagować, tak Panie 
Przewodniczący się zgadzam, czy dać, żeby to był …… ….., a może po prostu wziąć dwie 
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kartki papieru, też zrobimy mistrzostwa 1 : 0, 2 ; 0, no i tu jest ten wybór, tu się zgadzam              
z Panem Radnym, no nie dziadujmy, jeżeli mamy coś najlepszego w Polsce to miejmy               
to najlepszego, wspaniałego. No rzeczywiście ta telewizja przyjedzie, rozmawiamy                     
z Eurosportem, czy się uda nie wiem, no to niech te Siemianowice będą na piedestale. To są 
nasze najpiękniejsze, najwspanialsze rzeczy, który się możemy pochwalić, bo to nie jest tak, 
że tylko oparzeniówkę mamy w Siemianowicach, to jest nieprawda, tym bardziej, że nie jest 
nasza. Tak, że Drodzy Państwo można wszystko zrobić. A poza tym Pani Radna bardzo 
dobrze wie, że jak żeśmy poprzednią tablicę założyli to żeśmy oszczędzali, to żeśmy chcieli 
oszczędzić i Pani Radna wie, że co dwa tygodnie ta tablica nie działała. Nawet na pierwszych 
mistrzostwach żeśmy kombinowali z Pszczelnika przenosili, Pani Radna pamięta tablicę,             
bo nowa tablica się popsuła, bośmy też chcieli zaoszczędzić. I to są fakty o których wszyscy 
wiemy. Jeśli teraz będziemy mówili o MOSiR-ze to ja nie chcę mówić ile miasto dołożyło 
Pani Radna do Hali Zbornej, bo to tak też nie jest, że nagle, ale Pani to wszystko popierała, 
Pani głosowała za, czyli ja rozumiem, że łatwo zdanie zmieniać w zależności jak wiatr 
zawieje, no ale staram się to zrozumieć. 
Jeśli chodzi o … budynku to bym prosił, bo to są kwoty, żeby któryś z pracowników Panie 
Radny w moim imieniu odpowiedział. 
O ankiecie myślę już mówiłem. 
Jeśli chodzi proszę Państwa tak, przepraszam nie gniewajcie się, ale te 50 tys. to są śmieszne 
pieniądze, a gdyby to ode mnie zależało to wam dam 200. Dlaczego, tak Pani Radna 200,             
a powiem dlaczego, bo nie tylko ten prezydent był przez 20 lat i nie tylko ta Rada, bo to jest 
chyba szósta kadencja Panie Przewodniczący, jeśli się nie mylę, piąta, przepraszam i w tym 
momencie mi się wydaje obowiązkiem pana Przewodniczącego i Prezydenta jest także 
zaprosić tych poprzednich Radnych, bo oni też to miasto tworzyli. Inna była pierwsza 
kadencja, jak był Pan Prezydent Madeja, inni byli prezydenci. Mnie się wydaje, że dobrze 
byłoby też tych ludzi zaprosić, bo to nie jest tak,  że my jesteśmy najważniejsi. Samorząd 
istnieje 20 lat i też żeśmy wyszli z założenia, bo tak bywało Drodzy Państwo w poprzednich 
kadencjach, że przychodził nowy prezydent „ciach”, przychodził nowy przewodniczący 
„ciach”. Może by się było warto spotkać z tymi innymi ludźmi z innymi partiami, którzy 
nieraz mieli inne zdanie od nas, z którymi żeśmy się nieraz różnili. Po co myśmy to tu dali 
„Różnić się szlachetnie” Jan Paweł II. Czy naprawdę nas nie stać, żeby przez te 20 lat, moim 
zdaniem jedyna wspaniała rzecz, która się stała w Polsce to jest właśnie ta reforma ustrojowa, 
te 20 lat. Państwo i poprzedni, są tu Radni, którzy praktycznie 20 lat byli, zmieniliśmy ten 
kraj. Nie stać nas? żeby się spotkać nie wiem przy ciastku, przy kawie, żeby dać jakiś 
breloczek pamiątkowy po 20-leciu. Uważam, że to są bardzo małe pieniądze. Kwestia filmu, 
oczywiście można rozmawiać jaki ma być scenariusz itd. No ale dobrze, cała Polska będzie 
świętowała. Jeżeli Państwo uważacie, że są niepotrzebne, no dobrze nie róbmy tego, no ale 
jak gdyby odcinamy te 20 lat. Naprawdę w tym kraju się coś wydarzyło przez te 20 lat. 
Przeszła wspaniała transformacja. Tak, że mi się wydaje wspaniała rzecz przynajmniej na             
to święto się zawsze cieszyłem i się cieszę. To jest 20 lat naszego kraju, to jest największe 
osiągnięcie, reforma ustrojowa. To że my tu siedzimy, że ja jestem prezydentem, a Państwo 
Radnymi to właśnie dzięki tej reformie. Tak, że oddam nie tylko sobie, ale tym co byli przed 
nami, oddajmy im czoło. Oczywiście my możemy przedstawić z Panem Przewodniczącym, 
no bo myśmy tego tak nie liczyli ile ma medal kosztować Panie Przewodniczący, ile film. Tak 
samo ja myślałem i ja to proponowałem Panu Przewodniczącemu i Pan Przewodniczący też, 
że trzeba by wydać w końcu jakąś monografię, że jak ktoś był radnym w tym mieście, no             
to gdzieś to musi w końcu pisać, że ktoś był radnym w któreś kadencji. Jak Państwo jesteście 
radnymi i tak się jakoś działo, że radni odchodzili, nawet nikt o nich nie pamiętał, prezydenci 
odchodzili, a to nie jest tak, bo każdy z Was z Państwa poprzedników, z moich poprzedników 
trochę serca tu zostawił chyba w tym Urzędzie i w mieście. Czy nie stać nas, żebym ja miał   
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tą przyjemność z Panem Przewodniczącym, Pani Radnej dyplom wręczyć, że była Radną 
przez 4 lata. Jeśli Państwo nie chcecie to nie róbmy tego. Będzie mi bardzo przykro wtedy 
jako prezydentowi. Ja nie wiem czy ja odpowiedziałem.    
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Robert Myrta 
Pan Jacek  Guzy Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi na zapytania  
Pani Danuta Kucharska Naczelnik Biura Rady Miasta 
Pan Krzysztof Rycman Kierownik Administracyjno-Gospodarczy 
 
głosowanie  nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
           za                -              14 
          przeciw       -                5 
           wstrzym.     -                1 

2 osoby nie brały udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Po dokonanym głosowaniu i przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady Miasta poinformował, 
iż na Sali są obecni Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 i Zastępca Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej, beneficjenci ww. projektu uchwały. 
 
Ponadto po dokonanym głosowaniu  Radny Pan Robert Myrta złożył oświadczenie Klubu 
Radnych „Niezależni” do podjętej uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r. 
/treść poniżej/ 
 
OŚWIADCZENIE Klubu Radnych „Niezależni" w sprawie głosowania nad uchwałą               
nr 17/XLV/10 z dnia 25.03.10. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok: 
 
Członkowie Klubu Radnych „Niezależni" w składzie: Alfreda Barnaś, Barbara Merta, Robert 
Myrta, Henryk Pesel, Karol Termin z niepokojem obserwują bieżące działania Pana 
Prezydenta związane z wprowadzonymi zmianami do budżetu miasta na 2010 rok. 
Propozycje przedstawione przez Pana Prezydenta do obecnej uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta na 2010 rok w większości spotkały się z krytyczną oceną Radnych Klubu. 
Przeznaczenie kwoty 344.000 zł. na zakup telebimu, realizację zbędnej ankiety oraz 
wyprodukowanie filmu i medalu okolicznościowego to zadaniem Radnych zmarnowane i źle 
wydatkowane środki publiczne w obecnym skromnym dla niektórych działów budżecie 
miasta. Radni są przekonani że wspomniana kwota ponad 340 tyś zł. przekazana np.                    
na remonty budynków komunalnych, zakup sprzętu medycznego do szpitala czy też na 
remonty szkół lub innych placówek oświatowych z pewnością byłaby kwotą lepiej i bardziej 
gospodarnie zainwestowaną dla miasta i jego mieszkańców. 
Stanowisko Klubu Radnych „Niezależni" w sprawie w/w uchwały jest zdecydowanie 
negatywne jednakże Klub realizując swoją doktrynę „niezależności" i jednocześnie 
demokratycznie akceptując różne stanowiska swoich członków, postanowił, że każdy członek 
Klubu zagłosuje indywidualnie -zgodnie ze swoim sumienie. 
W imieniu Klubu Robert Myrta. /oryginał oświadczenia w załączeniu protokołu/ 
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Pan Tomasz Dzierwa 
Pan Jacek Guzy 
 

Ad. 10 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych 
interpelacji oraz sposobie udzielania odpowiedzi. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Jerzego Beckera w sprawie przesłanych pism z Allior Banku 
udzielił I Zastępca Prezydenta Miasta Pan Dariusz Bochenek i Naczelnik Biura Rady Miasta 
Pani Danuta Kucharska. 
 
I Zastępca Prezydenta Dariusz Bochenek 
 
Panie Radny nasze nazwiska są nazwiskami jawnymi, jesteśmy osobami publicznymi i akurat 
ten Bank z tego skorzystał. My w tej chwili zleciliśmy do biura prawnego takie opracowanie 
czy ta publiczność naszych osób pozwala na tego typu marketing, bo naszym zdaniem nie i to 
jest tylko i wyłącznie inwencja własna tego banku. 
 
Pan Jerzy Becker 
 
Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta instytucja bankowa, która się podpieczętowała, dałem 
list Pani Naczelnik z imienia z nazwiska kto działa korzysta ze skrytek Radnych na terenie 
Urzędu Miasta. Pamiętacie jaka była awantura, gdy ktoś chciał skorzystać, czyli jakaś 
procedura została naruszona. To nie o to chodzi, że „Święty Mikołaj” przylepił znaczek                 
i przysłał do urzędu, a potem to ktoś powkładał. Jak żeśmy ustanowili taką zasadę, że jest 
wymagana zgoda – ja nie wiem jaka jest droga uzyskania tej zgody, ale jeśli ten ktoś chciał 
tam wepchnąć swoje ulotki reklamowe, to powinien taką zgodę mieć i o to chodzi. 
 
Pani Danuta Kucharska – Naczelnik Biura Rady Miasta 
 
Tak Panie Radny, jeżeli chodzi o zgodę, ja taką zgodę wydałam. Natomiast, to jest koperta, 
którą mi Pan dał. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli jest koperta zaadresowana i wpływa             
do kancelarii, bo wszystkie koperty otrzymałam z kancelarii, jest zaadresowana Pan Jerzy 
Becker Radny Rady Miasta, jest tu podany adres Urzędu Miasta przy Jana Pawła II 10, jest                
na kopercie pieczątka, która nie wskazuje na Bank, ale jest to Placówki Partnerskie Roman 
Solorz, to czy ja taką kopertę zamkniętą, gdzie nie wiem co jest mam wyrzucić do kosza, czy 
mogę wydać zezwolenie, żeby Państwu włożyć ją do skrytek. 
 
Odpowiedź na interpelację Pana Roberta Myrty dot. pozyskanych środków zewnętrznych         
do budżetu w latach 2007 – 2009.  
 
Pan Dariusz Bochenek 
 
Panie Radny odpowiemy na piśmie, no bo to jest statystyka, którą musimy ściągnąć                       
z Wydziału pozyskiwania środków pozabudżetowych. 
 
Pan Robert Myrta  - /poza mikrofonem/ 
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Pan Andrzej Gościniak 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty dot. zakładowych mieszkań po Hucie 
„Jedność” udzielił Pan Dariusz Bochenek Zastępca Prezydenta Miasta. 
/poniżej/ 
 
W 2004 r. likwidator Huty „Jedność” zwrócił się do Prezydenta Miasta o przejęcie mieszkań, 
bo zwracam uwagę na to, że to likwidator musi zwrócić się z takim wnioskiem. To nie jest, że 
tak powiem, inwencja Prezydenta, aczkolwiek rozmowy były parę lat wstecz. Ja w tej chwili 
nie powiem od kiedy bo ja po prostu nie pamiętam, tu by trzeba zapytać Zbigniewa Pawła 
Szandara na ten temat,  bo on z tego co wiem od początku kadencji rozmawiał z Hutą            
nt. przejęcia tych mieszkań i wyrażał taką wolę. W każdym bądź razie w tym okresie, który 
tutaj przez Pana Radnego został wskazany, to w 2004 r. wpłynęło takie pismo, została 
wyrażona wola pozytywna na połowę budynków mniej więcej, w tej chwili procentowo nie 
powiem (na piśmie  Pan dostanie w odpowiedzi), wola pozytywna przejęcia między innymi 
budynku przy Trafalczyka (ten adres akurat pamiętam), pozostała połowa, na którą Prezydent 
nie wyraził zgody to tylko dlatego, że nie była …. kwestia własnościowa gruntu i w piśmie,  
w odpowiedzi która poszła do likwidatora była wskazana, że po wyjaśnieniu kwestii 
własnościowej Prezydent wyraża wolę przejęcia tych budynków. I to było pismo z 2004 r.,     
ja kopię załączę w odpowiedzi jeśli można. Od tamtego czasu likwidator zwraca się tylko        
i wyłącznie i to już było w obecnej o budynek przy ul. Wyspiańskiego 1 a,  to jest ten  
budynek zaraz za kościołem ewangelickim  (taka willa naprzeciw targu), myśmy robili          
od 4 lat w zasadzie, żeśmy dyskutowali na temat tego budynku, dlatego, że nakłady 
remontowe na ten budynek mimo, że tam nie był 100 % udział, bo tam był tylko do przyjęcia 
udział w tej nieruchomości i tak przekraczał z tego co pamiętam według ostatniej oceny 
ponad 160 tys., tylko wyłącznie nakładu na ten jeden budynek w zakresie remontowym           
i dwukrotnie Prezydent Jacek Guzy odmówił przejęcia tych budynków właśnie ze względu     
na te koszty. 
Ale to dotyczyło, tak jak mówię 1 budynku i w tej kadencji likwidator zwrócił się z prośbą        
o przejęcie tylko tego jednego budynku, nie wszystkich. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty dot. progu zwalniającego – Krucza                    
1 udzieliła Pani Grażyna Pietrek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
/poniżej/ 
 
Rzeczywiście była trzykrotna odmowa założenia progu przy ul. Kruczej 1. Dwa razy 
interpelował Pan Radny Robert Myrta w zeszłym  roku, raz w tym roku. Ta odmowa jest 
oparta o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z lipca 2003.r. Mam tutaj przy sobie, tu jest             
6 punktów w tym rozporządzeniu, kiedy nie możemy takich progów montować. I pierwszy 
punkt zaraz jest taki „progi zwalniające nie mogą być umieszczanie bliżej niż 40 m                   
od skrzyżowania ulic lub dróg”. I w oparciu o ten właśnie 1 punkt tego rozporządzenia jest 
odmowa. I jest tez prawdą to co Pan powiedział, że oprócz tego, że mimo to, że i tak nie 
powinniśmy tego montować, spytaliśmy również mieszkańców bloku 1, 1a i 2 (bo to są 
mieszkańcy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo to są bloki) i tam Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa na naszą prośbę przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców                        
i nam przysłała pismo, że informujemy, że 8 osób spośród 19 tam mieszkających zgodziło się 
na zamontowanie tego progu, ale nawet gdyby była zgoda wszystkich to niestety, ale my 
decydujemy o tym czy ten próg może być czy nie, dlatego, że jest niezgodne z przepisami, ale 
myśmy oprócz tego zrobili tą ankietę i większość była przeciwko. Natomiast to co pan tu 
powiedział, że w niektórych miejscach te progi zwalniające mogą być bliżej. Może takie 
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miejsce się znaleźć, dlatego, że jak mówię to rozporządzenie jest od 2003 r. i to mogą być 
jakieś zaszłości, które dalej zostały i ten próg tam po prostu jest. 
 

Ad. 11 
Sprawy informacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował: 
 
- iż wpłynęło pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dot. sprzeciwu obsadzania  
jednoosobowego dyżurów pielęgniarskich. 
 
Pani Danuta Kucharska Naczelnik Biura Rady Miasta – poinformowała o zaplanowanym 
szkoleniu Radnych na dzień 23 – 25.04.2010 r. 
 
Pani Danuta Sobczyk – podniosła temat w sprawie uprawnień nabywania mieszkań po byłej 
Hucie „Jedność” oraz poinformowała, iż grupa Radnych wyszła z inicjatywą wystosowana 
apelu do Marszałka Sejmu RP i Posła Józefa Rackiego Przewodniczącego Podkomisji 
Nadzwyczajnej w Komisji Infrastruktury.  
 
Pan Jerzy Becker – przekazał, iż zmarł Janusz Mentel były Redaktor Muzyczny Telewizji 
Katowice,  którego pogrzeb odbędzie się w dniu  27 marca.   
 
Pani Alfreda Barnaś -  w sprawie możliwości wzięcia udziału w dniu Sesji Rady Miasta przez 
mieszkańców po godzinach urzędowania.  
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz – w sprawie zgłaszanych interpelacji. 
 
Po zamknięciu punktu spraw informacyjnych Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu 
Dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
Panu Lechowi Cierpiołowi,  który poinformował, iż został uniewinniony przez Sąd Rejonowy 
w Siemianowicach Śląskich. 
/pismo Pana Lecha Cierpioła stanowi załącznik protokołu/ 
   

Ad. 12 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął obrady XLV/10 Sesji Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich. 
Złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 17.35 
 
 
Protokołowała:               Przewodniczący   

                     Rady Miasta 
 
                 Andrzej Gościniak 


