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PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010 
z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 r. 

w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
ul. Jana Pawła II 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
W Sesji udział wzięło 17  radnych na ogólną liczbę 23. 
 
Radni nieobecni: 
Pan Jerzy Becker 
Pan Adam Cebula 
Pan Grzegorz Jurkiewicz 
Pani Barbara Merta 
Pani Danuta Sobczyk 
Pan Stefan Wieczorek 
 
Porządek obrad: 
 
1.   Otwarcie Sesji.    
 
2.   Informacja w sprawie zatwierdzenia protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 23.04.2010 r. 
 
3.   Informacja II Zastępcy Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
4. Informacja Radnego Jerzego Kurzawa na temat: Mieszkania zakładowe byłych 
      Przedsiębiorstw Państwowych. 
 
5.  Wystąpienie Radnej Barbary Roguskiej na temat: Działania podjęte przez radnych oraz 
      Stowarzyszenie Mieszkańców „Jedność” w sprawie mieszkań zakładowych. 
 
6.   Wystąpienie Pana Kazimierza Pasek prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców „Jedność”. 
                          
7.    Podjęcie uchwał Rady Miasta w sprawie: 
 
       1/XLVII – wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia i podjęcia decyzji                         
       o przystąpieniu przez Miasto Siemianowice Śląskie do procesu w charakterze  
       interwenienta ubocznego. 
 
       2/XLVII/10  – wyrażenia woli przejęcia przez Miasto Siemianowice Śląskie byłych 
       mieszkań zakładowych i wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia podjęcia decyzji 
       w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych po byłych Przedsiębiorstwach Państwowych. 
 
8.    Interpelacje Radnych. 
 
9.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
10.  Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad.1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLVII Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich zwołaną na wniosek grupy radnych i stwierdził na podstawie listy 
obecności, że Rada jest władna  do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał II Zastępcę Prezydenta Miasta 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 dzisiejszej Sesji nie będą obecni z powodu 
obowiązków służbowych  Radni: Jerzy Becker, Stefan Wieczorek, Grzegorz Jurkiewicz, 
Adam Cebula, Danuta Sobczyk.  

Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Naczelnik Biura Rady Miasta Pani Danucie 
Kucharskiej w sprawie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 23.04.2010 r. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż do zatwierdzenia pozostał  protokół 
z Sesji Rady Miasta z dnia 25.03.2010 r. z powodu uzupełnienia stenogramu                      
Pana Roberta Myrty. 

Ad. 3 
 
II Zastępca Prezydenta  Miasta Pan Henryk Ptasznik złożył informację z działalności              
w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 4 
 
Radny RM Jerzy Kurzawa złożył informację na temat: Mieszkania zakładowe byłych 
Przedsiębiorstw Państwowych. 
 

Ad. 5 
 
Wystąpienie Radnej RM Barbary Roguskiej na temat: Działania podjęte przez radnych oraz 
Stowarzyszenie Mieszkańców „Jedność” w sprawie mieszkań zakładowych. 
 

Ad. 6 
 
Wystąpienie Pana Kazimierza Pasek Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców „Jedność”. 
 

Ad. 7 
 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę kolejności punktów porządku obrad tj. 
aby w pierwszej kolejności debatować nad punktem porządku – podjęcie uchwał, a następnie 
– interpelacje radnych. 
 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji w związku z powyższym 
Przewodniczący Rady Miasta rozpoczął debatę nad punktem porządku obrad – podjęcie 
uchwał. 
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Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż z projektami uchwał wystąpiła grupa Radnych            
i zaproponował debatowanie nad projektami uchwał nr 1/XLVII/10 i 2/XLVII/10                        
z odrębnymi głosowaniami. 
Poniższe projekty uchwały nie były przedmiotem obrad komisji z uwagi na zbyt krótki okres 
międzysesyjny. 
 
Podjęcie uchwał: 
 
projekt uchwały w sprawie: 
 
1/XLVII/10 wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia i podjęcia decyzji                         
o przystąpieniu przez Miasto Siemianowice Śląskie do procesu w charakterze 
interwenienta ubocznego. 
oraz 
2/XLVII/10 – wyra żenia woli przejęcia przez Miasto Siemianowice Śląskie byłych 
mieszkań zakładowych i wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia podjęcia decyzji                   
w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych po byłych Przedsiębiorstwach 
Państwowych.  
 
W sprawie ww. projektów uchwał głos zabrali: 
 
Pan Karol Termin 
Pan Robert Myrta 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Henryk Pesel 
Pan Henryk Ptasznik II Zastępca Prezydenta udzielił wyjaśnień do zapytań ww. Radnych 
 
Oświadczenia Klubów: 
 
Pan Tomasz Dzierwa  
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. 
Oświadczenie Klubu Radnych Forum Samorządowe brzmi następująco: 
Pochylamy się dzisiaj nad bardzo ważną sprawą jaką są mieszkania zakładowe Huty 
„Jedność” w Siemianowicach Śląskich. Jak ważny jest to problem może świadczyć fakt,             
że kilka miesięcy temu Prezydent Miasta powołał Komisję ds. mieszkań hutniczych, która            
w szczególny sposób zajmuje się tym tematem. Temat ten nie jest nam obcy i wraz z Panem 
Prezydentem dążymy do jego rozwiązania dla dobra mieszkańców, ale dążymy do tego nie 
drogą pikiet i populizmu. 
Zwracamy dzisiaj również uwagę na brak uregulowań prawnych. Nie wiemy czy Prezydent 
Miasta może przejąć mieszkania zakładowe. O tym, że brak jest jednolitego stanowiska w tej 
sprawie świadczą informacje prasowe, jak też informacje eksperta sejmowej komisji 
mieszkalnictwa.  
Wyrażamy również protest przeciw formie zaproponowanej w projektach uchwał – cytuję – 
„Wezwać Prezydenta Miasta”.  
Naszym zdaniem jest ona dalece niewłaściwa. Uważamy za niestosowny zwrot do organu 
wybranego w bezpośrednich wyborach jakim jest Prezydent Miasta. 
                       /oryginał ww. oświadczenie stanowi załącznik protokołu/ 
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Pani Grażyna Bartel 
 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni oraz wszyscy zgromadzeni 
Goście. Członkowie Klubu Radnych PiS rozumieją bardzo złożoność problematyki związanej 
z mieszkaniami zakładowymi w naszym mieście. Uważamy jako Klub, że ……… ważny 
społeczny problem możliwy jest do rozwiązania wyłącznie na drodze prawnej i legislacji 
ustawodawczej. W tym temacie członkowie Klubu Radnych PiS poprzez wpływanie                  
na konkretnych parlamentarzystów starają się o przyspieszenie zmian ustawowych w ww. 
temacie. Warto tutaj nadmienić, że członkowie naszego Klubu między innymi byli 
inicjatorami pisma do Marszałka Sejmu RP, które trafiło na posiedzenie Komisji 
Infrastruktury. Jest to o tyle ważne, że nie dotyczy ten problem wyłącznie naszego miasta, ale 
wielu najemców mieszkań zakładowych w naszym kraju. Dziwi nas tylko, że część Radnych 
wnioskodawców zasiadających w Radzie Miasta poprzednich kadencji nie zajmowali się tym 
ważnym społecznym problemem, a dziś w trybie natychmiastowym oczekują rozwiązania            
ze strony władz miasta. Ponieważ bardzo zależy nam na pozytywnym rozwiązaniu problemu 
najemców mieszkań zakładowych jesteśmy za kontynuowaniem działań ale wyłącznie                
w zgodzie z obowiązującym i możliwym w tym temacie prawem. 
Oświadczenie podpisali: Danuta Sobczyk, Alojzy Grzesiek i Grażyna Bartel. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego 
złożone 27 kwietnia 2010 r. podczas XVII Sesji Rady Miasta V kadencji Siemianowic 
Śląskich.  
Radni Klubu Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego – Barbara Breguła, 
Adam Cebula, Jerzy Dinges, Zbigniew Krupski, Mikołaj Wajda oraz Andrzej Gościniak 
popierali, popierają i będą nadal popierać każde zamiary mieszkańców miasta zmierzające         
do wykupu i przejęcia na własność swych mieszkań, które wynajmują od lat w celu 
utworzenia tam wspólnot mieszkaniowych i to bez względu na to czy tyczy to mieszkań 
komunalnych czy zakładowych po byłej Hucie „Jedność”, po KWK Siemianowice czy po 
innych zakładach pracy. To był i jest stały kierunek działań Klubu Radnych PO i PS, który 
demonstrował Klub na przestrzeni tej kadencji. Konkretnie, w sprawie projektu uchwały Nr 1 
dotyczącej przystąpienia miasta do procesu sadowego w charakterze interwenienta 
ubocznego, to Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego ma 
wiedzę, że już wcześniej Prezydent Miasta z takim wnioskiem z własnej inicjatywy wystąpił 
lecz sąd rozpatrujący przedmiotową sprawę wniosek ten odrzucił. Przykro nam bardzo, ale 
mamy tez wiedzę, że takie decyzje sądu należy zdaniem klubu zwalczać w trybie 
apelacyjnym nie uchwałodawczym. Przyjmijmy wszyscy do wiadomości, że w tej kwestii 
żadna uchwała Rady nie będzie dla żadnego sądu ani miarodajna ani wiążąca. 
Dwa. W sprawie projektu uchwały Nr 2 dot. przejęcia, a faktycznie wykupienia przez miasto 
mieszkań zakładowych po byłych przedsiębiorstwach państwowych, tak została 
sformułowana uchwała, ten katalog jest otwarty. Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej          
i Porozumienia Samorządowego ma wiedzę, że dopiero trwają w Sejmie prace legislacyjne 
nad zmianę i dostosowaniem obowiązującego prawa tak, by taka możliwość w ogóle 
zaistniała o czym zawiadamiała Radnych niejednokrotnie podczas posiedzeń sesyjnych Radna 
Roguska, szerzej opisała to w swym wystąpieniu. Prezydent Miasta już wcześniej powołał 
specjalny zespół pracujący pod przewodnictwem I Zastępcy Prezydenta Pana Dariusza 
Bochenka w skład którego wchodzą także delegowani Radni, którzy tą problematyką się 
zajmują, gdyż jak pamiętamy Prezydent Miasta przecież publicznie zadeklarował na 
spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 3 zamiar wykupienia na początek kilku nieruchomości. 
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Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego jest zdania,                  
że stowarzyszenie „Jedność” szanując autonomię tego stowarzyszenia sugerujemy, by 
stowarzyszenie „Jedność” z tym zespołem nawiązało współpracę i żeby działania te były 
spójne i skorelowane, to być może dałoby większy efekt. 
Na koniec Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego, 
pozwólcie, że użyję stanowczego określenia, stanowczo jednak sprzeciwia się 
zaproponowanemu w obu projektach uchwał formie, sposobowi i poziomowi debaty 
publicznej w których, cytuję „wzywa się” to znaczy nakazuje, każe, poleca Prezydentowi 
Miasta wykonać to czy tamto. Zdaniem Klubu taka forma znamionuje niezrozumienie 
ustawowej roli obu organów jakimi są Rada Miasta i Prezydent Miasta. Rada Miasta                
i Prezydent Miasta to organy, które nie mają się nawzajem ani popędzać, ani spierać, ani 
kłócić, ani nie rywalizować o poparcie społeczne. To organy, które mają obowiązek 
ustawowy zgodnej współpracy dla dobra wspólnoty mieszkańców. Takim właśnie 
nacechowany z godnością i współdziałaniem charakter ma nasza, czyli Rady Miasta                 
i Prezydenta Miasta dotychczasowa współpraca z Prezydentem Miasta Panem Jackiem 
Guzym i pozwólcie, że tego jakiego wielkiego dobra całej społeczności naszego miasta, 
zgody i harmonii pragniemy chronić tak jak Państwo własnych mieszkań. Historia samorządu 
w naszym mieście nie obfituje w wielu przykładów zgodnej współpracy. Będziemy i chcemy 
namówić Państwa byśmy wspólnie chronili ten dorobek polegający na dobrej i zgodnej 
współpracy. Tylko harmonijna współpraca wszystkich organów z mieszkańcami może dać 
efekt. Zapraszamy Państwa do takiej godnej współpracy w imieniu Klubu Platformy 
Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego by ten problem rozwiązać. 
 
Po wygłoszonych oświadczeniach Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowania: 
 
projekt uchwały nr 1/XLVII/10 w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia      
i podjęcia decyzji o przystąpieniu przez Miasto Siemianowice Śląskie do procesu             
w charakterze interwenienta ubocznego. 
/w wersji przedstawionej przez wnioskujących/ 
 
głosowanie:        za                -                        8 
         przeciw       -                        0 
         wstrzym.     -                        9 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.             
                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
oraz 
 
projekt uchwały nr 2/XLVII/10 w sprawie: wyrażenia woli przejęcia przez Miasto 
Siemianowice Śląskich byłych mieszkań zakładowych i wezwania Prezydenta Miasta        
do rozważenia podjęcia decyzji w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych po byłych 
Przedsiębiorstwach Państwowych. 
 
głosowanie:          za              -                      8 
           przeciw    -                       0 
           wstrzym.  -                       9 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty. 
                         /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ad. 8 
 
Przewodniczący Rady Miasta powrócił do punktu interpelacje Radnych. 
 
Radni na Sesji zgłosili następujące interpelacje: 
 
Radny RM Robert Myrta  

1084-1086/XLVII/10 
       /w załączeniu/ 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Wyjaśniam. Mówi Pan o piśmie sprzed 3 lat, prawda?  
Dwa. Z mojej inicjatywy odbyła się Sesja, na której Państwo i Państwa sprawa była 
przedstawiona, bo był efekt tego pisma, zaprosiłem Pana Likwidatora, Pan Likwidator nie 
przybył, przysłał Panią Mecenas. Trzy – nie będę pytał Radnego Myrty dlaczego w grudniu 
2006 r. nie wystąpił z interpelacją w tej sprawie, bo to Radny decyduje o  tym kiedy i w jakiej 
sprawie interpeluje.   
 
Radny RM Karol Termin  

1087/XLVII/10 
 
Proszę o przedstawienie dokumentu, w którym sąd odmówił Prezydentowi Miasta 
uczestnictwa w charakterze interwenienta ubocznego w procesie odnośnie mieszkań 
zakładowych. 

1088/XLVII/10 
 
Proszę o przedstawienie pełnej analizy kosztów związanych z przejęciem nieruchomości przy 
ul. Wyspiańskiego 1 a oraz prawa własności pięciu lokali mieszkalnych oraz dlaczego po tej 
analizie nie przejęto wskazanych mieszkań. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Co do pierwszego, nie ma takiego punktu pt. przedstawienie, żadnej prezentacji nie będzie. 
Panie Prezydencie, jeśli to jest możliwe proszę w trybie niezwłocznym po zakończeniu sesji 
Radnemu interpelującemu przekazać kserokopię tego pisma. Jeśli nie to w trybie 
niezwłocznym Radnemu Karolowi Terminowi. 
 
Radna RM Barbara Roguska   

1089/XLVII/10 
 
W imieniu mieszkańców proszę Szanownego Pana Prezydenta, aby odpowiedział na pytanie 
czy ustawa z 1994 r z grudnia zgodnie z którą gmina i tylko gmina lub ewentualnie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa może przejmować mienie – mieszkania zakładowe, jest to 
ustawa, która tyczy wyłącznie mieszkań zakładowych, ona funkcjonuje w obrocie prawnym 
do dnia dzisiejszego. Ta ustawa jest kompatybilna z ustawą o korzyściach uzyskanych 
niesłusznie kosztem Skarbu Państwa z 1990 r. tzw. „spec ustawą”. Te dwie ustawy pozwalają 
Panu Prezydentowi w takiej samej formie wystąpić z pozwem do Sądu o rozwiązanie aktu 
notarialnego jako zawartego niesłusznie z naruszeniem prawa jak również orzeczenie 
ewentualnych innych konsekwencji. 
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Pytanie moje jest takie – dlaczego Pan Prezydent nie może zdaniem Pana Przewodniczącego       
i innych klubów wystąpić do Sądu w takiej samej formie jak to uczyniło stowarzyszenie. 
Nadmieniam, że w punkcie 4 tej ustawy jest wyraźnie powiedziane, że organ może. Nie 
rozumiem dlaczego nie może. 

1090/XLVII/10 
 
Druga interpelacja. Jeżeli Pan Prezydent przystąpił już raz do interwencji ubocznej lecz 
została ona odrzucona, na co dokumentację posiada stowarzyszenie ale z uwagi na nie 
wniesienie opłaty Drodzy Państwo, to dlaczego nie może Pan Prezydent przystąpić ponownie. 
Też proszę o odpowiedź. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Czy mamy wiedzę ile wynosi ta opłata. 
 
Pani Barbara Roguska 
 
Tak mamy wiedzę - 20 tys.zł. 
 
Radny RM Jerzy Kurzawa  

1091/XLVII/10 
 
Interpelacja pierwsza – jakie wnioski wypracowała Komisja powołana przez Prezydenta 
Miasta w sprawie mieszkań zakładowych? 
 

1092/XLVII/10 
 
Czy Prezydent Miasta analizował możliwość przejęcia mieszkań za zaległości podatkowe, 
mieszkań Huty „Jedność” za zaległości podatkowe na podstawie i zgodnie z Ordynacją 
Podatkową. Jakie wnioski na podstawie tej analizy zostały wypracowane? 
 

1093/XLVII/10 
 

Ile razy likwidator Huty „Jedność” zwracał się do Prezydenta Miasta w okresie 2000 – 2010 r. 
w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych przez Miasto? 
 

Ad. 9 
Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 
Odpowiedzi na interpelację Radnego Roberta Myrty udzielił II Zastępca Prezydenta Miasta 
Pan Henryk Ptasznik. 
 
W obydwóch tematach tutaj trzeba bezpośrednio zwrócić się do Zarządu Spółki MPGKiM, 
ponieważ oni bezpośrednio odpowiadają za majątek i oni są tutaj władni jeżeli chodzi             
o wykupienie i przejęcie i co dalej ewentualnie można z tym majątkiem zrobić. Czy można go 
sprzedać ze zniżką tylko i wyłącznie za 5%, czy są jakieś inne dalej zamierzenia, to mogę 
dopiero odpowiedź uzyskać od MPGKiM i przekazać to pisemnie, bo w  tej chwili możemy 
tylko dywagować jakie ewentualnie mogą być zamierzenia MPGKiM. 
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Jeżeli chodzi o wystąpienie do Komornika, ja mogę tylko potwierdzić, że stanowisko 
Prezydenta się nie zmienia i z całą pewnością  jak takie wystąpienie będzie przygotowane 
poinformujemy Pana Radnego i przekażemy do wiadomości cały ten proces tak jak to biegnie 
itd. 
 
Jeżeli chodzi o dokumenty, jest Pan Bazański. 
 
Jeszcze mamy tutaj troszeczkę niejasność. Mianowicie jeżeli chodzi o Panią Barbarę Roguską 
– czy Pani chce całą wykładnię, żeby przedstawić w tej chwili. 
 
Pani Barbara Roguska 
 
Nie. 
 
Pan Henryk Ptasznik 
 
Na piśmie, dobrze. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Jeśli Pan słyszał, to jeśli  to jest możliwe, Pan Prezydent zadysponuje to po zamknięciu sesji 
otrzyma Pan kserokopię tego pisma, jeśli nie to w trybie niezwłocznym. Pan Prezydent 
zadysponuje kiedy, czy to jest możliwe Panie Prezydencie? 
 
Pan Henryk Ptasznik 
 
Tak jest, bo poleciłem Panu Bazańskiemu, żeby kserokopię … 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Kserokopia będzie Radnemu doręczona. 
 
Pan Jerzy Kurzawa 
 
Nie otrzymałem odpowiedzi na 2 interpelacje. 
Interpelacja pierwsza, tam była odpowiedź na sesji i na piśmie – jakie wnioski wypracowała 
komisja powołana przez Prezydenta Miasta w sprawie mieszkań zakładowych. 
Interpelacja druga – czy Prezydent Miasta analizował możliwość przejęcia za zaległości 
podatkowe zgodnie z Ordynacją Podatkową. Jakie wnioski na podstawie analizy zostały 
wypracowane. 
 
Pan Henryk Falkus 
 
Art. 60 Ordynacji Podatkowej – Pan Radny dokładnie o tym wie i gdyby Pan Radny 
poinformował tu zgromadzonych może tego pytania by nie było. Art. 60 to jest szczególna 
forma przejęcia majątku …. zaległości na wniosek podatnika. Podatnikiem jest Huta 
„Jedność” Likwidator. Pan Likwidator nie wystąpił – wystąpił raz Miasto przejęło …… 
przyjęliśmy budynek Dyrekcji Huty „Jedność” na wniosek podatnika, na wniosek Dyrekcji,  
to też jest majątek. Jeżeli chodzi o mieszkania nie wystąpił w zamian, oprócz tego trzeba 
pamiętać, że na wszystkich hipotekach jest hipoteka ZUS-u. Kiedy rozmawialiśmy z ZUS-
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em, żeby łaskawie swoje hipoteki przeniósł na inne nieruchomości Huty „Jedność”. Sam 
osobiście rozmawiałem z Panią Dyrektor ZUS i powiedziała – nie ma takiej możliwości. 
Jeżeli chcecie to spłaćcie ZUS. Wtedy to było około 10 mln zł. 
 
Pan Robert Myrta 
 
/poza mikrofonem/ 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Proszę przypomnieć która. 
 
Pan Robert Myrta 
 
Trzecia. Były trzy pytania. Na jedno Pan Przewodniczący odpowiedział … 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Proszę przypomnieć trzecią. 
 
Pan Robert Myrta 
 
Kiedy wspomniane pismo dotarło do Biura Rady, bo nie wiemy    /poza mikrofonem/ 
 
Dwa – kiedy Pan Przewodniczący otrzymał to pismo   /poza mikrofonem/ 
 
 
Pan Andrzej Gościniak  
 
Do Pani Naczelnik Kucharskiej – kiedy wpłynęło pismo, 3 lata temu mówiłem. 
 
Pani Danuta Kucharska 
 
W odpowiedzi na interpelację Pana Roberta Myrty. 
Pismo o ile zapamiętałam, o które Pan interpeluje, wpłynęło do Urzędu -  tak? w 2007 r.            
do Kancelarii. W tej chwili mamy rok 2010 r. bez sprawdzenia dokumentów, które są                 
w posiadaniu Biura Rady, korespondencji, nie mogą dzisiaj na sesji odpowiedzieć, 3 lata 
temu, kiedy wpłynęło pismo, czy wpłynęło. Więc Pan Radny pozwoli, że takiej odpowiedzi 
udzielę po sprawdzeniu korespondencji, bo korespondencji do Przewodniczącego wpływa 
bardzo wiele i trudno żebym przez 3 lata pamiętała kiedy jakie pismo wpłynęło. 
Udzielę takiej odpowiedzi na piśmie.  
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Ja Pana Radnego Myrtę uprzejmie proszę o kontakt z Panią Radną Roguską, która o to samo 
dokładnie zapytywała dwa miesiące temu i Pani Radna Roguska odpowiedź na to pytanie zna. 
Udzielałem odpowiedzi mówiąc na samym początku, że mówi Pan o korespondencji z 2007 r. 
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Ad.10 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął obrady XLVII/2010 Sesji 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich zwołaną na wniosek grupy radnych. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 9.35. 

 
               
Protokołowała:           Przewodniczący 
             Rady Miasta 
 
 
              Andrzej Gościniak 
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