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PROTOKÓŁ nr XLIII/2010 
        z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 28 stycznia 2010 r. 
        w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
        ul. Jana Pawła II 10. 
 
 
 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
W Sesji udział wzięło 22  radnych na ogólną liczbę 23. 
 
Radni nieobecni: 
 
Pani Barbara Roguska. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.     
 
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2009 r. 
 
4. Wręczenie podziękowań Miejskiej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów                
      do  Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6. Interpelacje radnych. 
 
7. Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
     - podjęcie uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Romualda Dudę 
        Prezesa Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego na działanie organu 
        samorządu  terytorialnego Miasta Siemianowice Śląskie, za zasadną. 
        /8/XLIII/10/ 
 
     - głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie skargi Pana  
        Michała Zdziejowskiego.  
 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w  tym             
    o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach na terenie Siemianowic Śląskich. 
 
     - uchwała nr 1/XLIII/10  w sprawie: przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań  
        oświatowych w Mieście Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2008/2009, w tym                  
        o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy              
        do zadań własnych Miasta Siemianowice Śląskie. 
 
 
 



 2 

 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
2/XLIII/10  – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach Śląskich 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 921/22, 236/3,  461/1, 
656/6, 690/1, 3881/282, 300/4, 477/1, 179/11, 161/22, 1816/6, 1590/8, działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 389/6, której prawo własności w 1/3 części posiada Gmina Miasta 
Siemianowice Śląskie 
    
3/XLIII/10 – udzielenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy    
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym            
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 90 nr 32, poz. 191 z późn.zm) 
nieruchomości obejmującej działki: 1865/277, 1938/277, 1996/277, 1997, 2893/277, 3538/18, 
170/18, 3540/27, 2890/277, 1862/277, 1940/277 (KW 6680) 
 
4/XLIII/10 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej 
reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital 
Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań 
Elektrofizjologicznych Narządu Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy          
ul. Żeromskiego 7 
 
5/XLIII/10  – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie dotyczącej 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski”       
w Piekarach Śląskich 
 
7/XLIII/10 – uchylenia Uchwały nr 494/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia       
25 czerwca 2009 r.  
 
9 a/XLIII/10 -  częściowej zmiany Uchwały nr 459/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Aqua Sprint 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy             
ul. 27 Stycznia 1 w formie wkładu niepieniężnego (aportu), prawa własności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 
Siemianowice Śląskie  
 
6/XLIII/10 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część 
działki nr 3673/293 i 3677/293 przy ul. Kapicy w Siemianowicach Śląskich 
/wycofana/ 
 
10.  Odpowiedzi na interpelacje. 
 
11.  Sprawy informacyjne. 
 
12.  Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył XLIII Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna                  
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Dyrektora Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty              
w Katowicach Pana Jerzego Walasa, Przewodniczącego Rady Miasta poprzedniej kadencji    
Pana Jacka Rzepczyka oraz  Miejską Komisję Wyborczą do Młodzieżowej Rady Miasta: 
Panią Katarzynę Kawalec, Panią Jolantę Kulik, Panią Barbarę Niemiec-Falkus, Panią Annę 
Kostarczyk-Tomecką oraz Przewodniczącego Komisji - Pana Grzegorza Jurkiewicza. 
 
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, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów, Mieszkańców oraz Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iż Komisja Uchwała powołana w poprzednim 
roku zakończyła pracę w dniu 31 grudnia 2010 r. i zaproponował powołanie Komisji Uchwał 
do końca kadencji tj,. do 12 listopada br. 
 
Poinformował, iż wszystkie kluby do Komisji Uchwał desygnowały swych przedstawicieli tj: 
Klub Siemianowickiego Forum Samorządowego desygnował do Komisji Uchwał Pana 
Grzegorza Jurkiewicza, Klub Platformy Obywatelskiej - Pana Jerzego Dingesa, Klub Prawa       
i Sprawiedliwości - Panią Grażynę Bartel i Klub Niezależnych - Panią Alfredę Barnaś. 
Rada Miasta nie zgłosiła sprzeciwu do 4 osobowego składu Komisji Uchwał. 
 
Przewodniczący Rady Miasta sformułował wniosek – kto jest za tym, aby powołać Komisję 
Uchwał działającą od dnia 29 stycznia br. do 12 listopada 2010 r. w składzie 4 osobowym tj. 
Radny Grzegorz Jurkiewicz, Radny Jerzy Dinges, Radna Grażyna Bartel, Radna Alfreda 
Barnaś i poddał pod głosowanie powołanie w powyższym składzie Komisji Uchwał 
 
głosowanie:          za                 -              20 
           przeciw        -                0 
           wstrzym.      -                0 

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
                                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż Komisja Uchwał została powołania w składzie: 
Pan Grzegorz Jurkiewicz, Pan  Jerzy Dinges, Pani Grażyna Bartel, Pani Alfreda Barnaś. 
Przewodniczyć tejże Komisji będzie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz 
Jurkiewicz. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż Wydział 
Prawny Wojewody Śląskiego stwierdził: 
- nieważność uchwały Rady Miasta nr 564/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne 
użyczenie na okres 15 lat Spółce Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych jako działki lub części działek nr 
236/3, 524/9, 1370/382, 84/5, 29/1, 2860/78, 3817/314, 1174/122, 1173/122, 718/1, 1178/122 
 
oraz częściowego unieważnienia /zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym                         
nr NP./II/0911/324/386/09/ Uchwały nr 556/2009 Rady Miasta z dnia 26.11.2009 r.                     
w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. 
 
Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz zwrócił się                         
do Prezydenta Miasta o spowodowanie, aby projekty uchwał były przygotowywane w sposób 
zgodny z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta. 
 
Pan Andrzej Gościniak zabrał głos w sprawie projektów uchwał. 
 
      

  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 wpłynęły projekty 
uchwał: 
 
9a/XLIII/10  w sprawie: 
częściowej zmiany Uchwały nr 459/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia              
23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Aqua Sprint Spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 
Stycznia 1 w formie wkładu niepieniężnego (aportu), prawa własności sieci 
wodociągowej  i kanalizacyjnej oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 
Siemianowice Śląskie. 
/ww. projekt uchwały zawiera autopoprawkę Prezydenta Miasta/ 
 
oraz wniósł o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 7 – skargi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej o następujący projekt uchwały:  
 
8/XLIII/10 w sprawie: 
uznania skargi złożonej przez Pana Romualda Dudę – Prezesa Siemianowickiego 
Towarzystwa Tenisowego na działanie organu samorządu terytorialnego Miasta 
Siemianowice Śląskie, za zasadną. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie uzupełnienie porządku o ww. projekt 
uchwały nr 8/XLIII/10 – w punkcie 7 
 
głosowanie:    za                -               22 
     przeciw       -                 0 
     wstrzym.     -                 0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został włączony                      
do porządku obrad. 
           /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ad. 3 
 
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 22  grudnia 2009 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż nie wpłynęły żadne poprawki oraz 
uzupełnienia do ww. protokołu. 
głosowanie:            za                -               22 
             przeciw       -                 0 
             wstrzym.     -                 0                    
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. protokół sesji został przyjęty.                  

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

Ad. 4 
 
Wręczenie podziękowań Miejskiej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów            
do Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że po raz pierwszy została powołana 
Młodzieżowa Rada Miasta, ukonstytuowało się Prezydium, ukonstytuowała się Komisja 
Rewizyjna. 
 
Przewodniczący Rady Miasta odczytał  nazwiska osób wchodzących w skład Miejskiej 
Komisji Wyborczej tj:  
 
- Pan Grzegorz Jurkiewicz – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
- Pani Katarzyna Kawalec 
- Pani Jolanta Kulik 
- Pani Barbara Niemiec-Falkus 
- Pani Anna Kostarczyk-Tomecka 
 
po czym wręczył podziękowania za przeprowadzenie wyborów. 
 
Następnie  przedstawił osoby wchodzącej w skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta tj. 
 
-  Błażej Grzeszczak – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, 
- Maciej Jurkiewicz – Wiceprzewodniczący  Młodzieżowej Rady Miasta reprezentujący   
   szkoły ponadgimnazjalne, 
- Klaudia Urbańczyk –  Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta reprezentująca 
    szkoły gimnazjalne, 
-   Roman Lorent  - Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
oraz Komisji Rewizyjnej tj: 
 
- Karolina Kawalerowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
- Jakub Mróz  - członek Komisji Rewizyjnej, 
- Patryk Fuks  - członek Komisji Rewizyjnej.  
  / nieobecny / 
 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Ad. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Następnie głos zabrał I Zastępca Prezydenta Miasta Pan Dariusz Bochenek i udzielił 
informacji dot. Spółki Aqua Sprint. 
 
       

Ad. 6 
Interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w okresie międzysesyjnym interpelacje 
złożyli: Barbara Roguska (165/10) oraz Andrzej Gościniak (166/10). 
 
Radni na Sesji złożyli następujące interpelacje: 
 
Radny RM Grzegorz Jurkiewicz 
                                                             950-951/XLIII/10 

/w załączeniu/ 
 
Interpelacja 950 – nie wymaga odpowiedzi, do realizacji. 
 
Radny RM Pan Tomasz Dzierwa  
 

952 – 953/XLIII/10  
/w załączeniu/ 

 
Na interpelację 953/XLIII/10  udzielono ustnej odpowiedzi na sesji – nie wymaga odpowiedzi 
pisemnej. 
 
Radny RM Pan Mikołaj Wajda  

954/XLIII/10 
/w załączeniu/ 

 
 
Radny RM Pani Alfreda Barnaś  

955 – 959/XLIII/10 
/w załączeniu/ 

 
 
Radna RM Pani Grażyna Bartel  

960 – 961/XLIII/10 
/w załączeniu/ 

 
Radny RM Pan Jerzy Dinges  

962/XLIII/10  
/w załączeniu/ 
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Radny RM  Pan Stanisław Sontag 
963XLIII/10 

          /w załączeniu/ 
 
Radny RM  Pan Jerzy Kurzawa 

964/XLIII/10 
 
Interpelacja dotycząca informacji z serwisów prasowych, internetowych w sprawie 
przystąpienia Urzędu Miasta do egzekucji komorniczych mieszkań zakładowych Huty 
„Jedność”. 
Panie Prezydencie proszę o informację w jaki konkretny sposób pomoże Pan najemcom lokali 
hutniczych przystępując do egzekucji poprzez licytację mieszkań. 
 

965/XLIII/10 
 
Interpelacja dotycząca informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2008/2009 z której dowiadujemy się o poziomie wykształcenia w naszych szkołach, nie jest 
on zadawalający. W związku z powyższym pragnę zapytać, czy Urząd Miasta opracował 
program, który przyczyniłby się do poprawy istniejącej sytuacji. Jeżeli tak, to prosiłbym         
o zapoznanie z nim Radnych Rady Miasta. 
 
 
Interpelacja dotycząca Szpitala Miejskiego. Panie Prezydencie, jak wszyscy wiemy               
do 2012 roku Szpital jest zobowiązany osiągnąć standardy norm unijnych. W związku             
z powyższym chciałbym zapytać: 
 

966/XLIII/10 
 
– w jakim procencie został zrealizowany plan dostosowawczy do standardów unijnych, 
 

967/XLIII/10 
 
- jakie zadania pozostały jeszcze do wykonania, 
 

968/XLIII/10 
 
- jakie będą koszty ich wykonania, 

969/XLIII/10 
 
- czy oddział rehabilitacji został już dostosowany do standardów zgodnie z normami   
unijnymi,  
  
Radny RM Stefan Wieczorek  
 

970/XLIII/10 – 972/XLIII/10 
                 /w załączeniu/ 
 
Interpelacja nr 971 i 972/XLIII/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji. 
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Podziękowanie. 
Chcę podziękować Kierownikowi Referatu ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i jego 
pracownikowi za energiczne włączenie się w sprawę rozwiązania i poprawy bezpieczeństwa 
w rejonie szkoły na Osiedlu Budryka i na całym osiedlu.  
 
Radny RM Pan Karol Termin  

973/XLIII/10 
 
Proszę o przedstawienie warunków umowy pomiędzy firmą odśnieżającą i miastem oraz 
zasady reagowania w przypadku opadów śniegu. 
 
 
Radny RM Pan Andrzej Gościniak  

974/XLIII/10 
 
Dwa dni temu zwrócił się do mnie mieszkaniec z ulicy Czeladzkiej w rejonie tzw. „Ptasiego 
Osiedla” z uprzejmą prośbą o skuteczniejsze odśnieżanie tego rejonu.  Zdaję sobie sprawę,         
że jeśli mamy opady w jednym czasie, no to w jednym czasie nie da się wszystkiego w tej 
samej kolejności zrobić, ale obiecałem mieszkańcowi,  że zwrócę się w tej sprawie. Proszę 
bez odpowiedzi. 
 
Interpelacja 974 nie wymaga odpowiedzi. 
 

Ad. 7 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował o skardze złożonej przez Prezesa 
Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego i poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie: 
 
uznania skargi złożonej przez Pana Romualda Dudę – Prezesa Siemianowickiego 
Towarzystwa Tenisowego na działanie organu samorządu terytorialnego Miasta 
Siemianowice Śląskie, za zasadną. 
/8/XLIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad ww. projektem uchwały głosowała  następująco:           
za – 4, przeciw – 2, wstrzym. – 1. 
Komisja Polityki Społecznej – projekt uchwały nie był przedmiotem  posiedzenia Komisji.  
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – projekt uchwały nie był przedmiotem posiedzenia 
Komisji. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
            za               -                13 
            przeciw      -                 5 
             wstrzym.    -                 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Ponadto Przewodniczący Rady Miasta zaproponował wniosek do sprawy Pana Michała 
Zdziejowskiego. 
                                      

              W N I O S E K 
 
 
W związku z  pismami Pana Michała Zdziejowskiego z dnia 31.07.09 r. , 26.08.2009 r.               
i 2.09.09 r. a także w związku  z: 
 
-  decyzją Rady Miasta z dnia 26.08.2009 r. zawieszającą postępowanie skargowe z wniosku  
    Pana Michała Zdziejowskiego, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd  
    Powszechny i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Śląskiej Izbie 
    Lekarskiej w Katowicach,  
 
- brakiem rozstrzygnięć Sądu Powszechnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności         
   Zawodowej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w przedmiotowej sprawie, pomimo upływu 
   5 miesięcy, 
 
- ponaglającymi pismami przesyłanymi przez Pana Michała Zdziejowskiego do Wojewody  
   Śląskiego,  kierowanymi również do Przewodniczącego Rady Miasta przez Wydział  
   Kontroli i  Audytu Wojewody Śląskiego, 
 
przedstawiam Radzie Miasta wniosek o skierowanie przedmiotowej skargi zawartej                
w ww. pismach Pana Michała Zdziejowskiego do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną       
w części: 
 

a/  dotyczącej Dyrektora Szpitala Miejskiego (art. 229 pkt 3 Kpa), a w szczególności: 
 

1.  wprowadzeniu w błąd przez Dyrektora Szpitala, 
 

2. nie przestrzeganiu Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. brak 
odpowiedzi na skargę w terminie określonym w art., 237  1 kpa, 

 
3.   braku znajomości przepisów prawa w zakresie odpowiadającym 
zajmowanemu stanowisku, 

 
4.   aroganckim i lekceważącym stosunku do rodziny zmarłej pacjentki, 

 
5. nieetycznym zachowaniu polegającym na podsunięciu do podpisu 
dokumentu stwierdzającego brak zastrzeżeń ze strony rodziny odnośnie 
hospitalizacji, 

 
b/  dotyczącej Prezydenta Miasta (art.231 kpa) polegającej na nie przekazaniu przez 
Prezydenta Miasta skargi niewłaściwie skierowanej przez skarżącego, do właściwego 
organu.  

 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił wyjaśnień do ww. sprawy. i poddał pod głosowanie 
wniesiony wniosek w sprawie skierowania skarg Pana Michała Zdziejowskiego z dnia 
31.07.09, 26.08.2009 r. i 2.09.2009 i przekazanie Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia            
w części dotyczącej Dyrektora Szpitala i Prezydenta Miasta. 
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głosowanie:    za             -                  20 
     przeciw    -                   1 
                wstrzym.  -                   1 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek został przyjęty i skarga została 
skierowana w częściach powyżej wymienionych do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 8 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym                  
o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach na terenie Siemianowic Śląskich. 
 
Pan Andrzej Gościniak Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały nr 1/XLIII/10 w sprawie: przyj ęcia 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Siemianowice Śląskie w roku 
szkolnym 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Siemianowice Śląskie. 
 
wraz z materiałem przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa ww. projekt uchwały wraz z materiałem przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej ww. projekt uchwały wraz z materiałem przyjęła pozytywnie 
jednogłośnie. 
 
Powyższy temat omówił  II Zastępca Prezydenta Miasta Pan Henryk Ptasznik. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Grzegorz Jurkiewicz  
Pani Alfreda Barnaś 
Pan Andrzej Gościniak 
Pani Grażyna Bartel 
Pan Adam Cebula 
Pan Stanisław Sontag 
Pani Danuta Sobczyk 
Pani Małgorzata Liczberska 
Pan Jerzy Walas Dyrektor Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Pan Jacek Guzy 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały nr 1/XLIII/10: 
             za             -                  21 
              przeciw    -                   0 
              wstrzym.  -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
     
Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach – do godz. 14.55. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady Sesji i stwierdził, że Rada jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 

Ad. 9 
Podjęcie uchwał: 
 
projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych , położonych  w Siemianowicach Śląskich 
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 921/22, 236/3, 467/1, 
656/6, 690/1, 3881/282, 300/4, 477/1, 179/11, 161/22, 1816/6, 1590/8, działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 1540/47 oraz działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 389/6, 
której prawo własności w 1/3 części posiada Gmina Miasta Siemianowice Śląskie. 
/2/XLIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco:                  
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. 0. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
      za              -                 20 
      przeciw     -                   0 
      wstrzym.   -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia          
10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. 90 nr 32, poz. 191 z późn. zm.) nieruchomości 
obejmującej działki: 1865/277, 1938/277, 1996/277, 1997/277, 2893/277, 3538/18, 170/18, 
3540/27, 2890/277, 1862/277, 1940/277 (KW 6680). 
/3/XLIII/10/ 
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Opinie Komisji:  
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. 0. 
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 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 
w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań Elektronicznych Narządu 
Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy ul.  Żeromskiego 7. 
/4/XLIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco:            
za – 5, przeciw – 0, wstrzym.- 0. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco:                    
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
      za               -                20 
      przeciw      -                  0 
      wstrzym.    -                  1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

projekt uchwały w sprawie: 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie dotyczącej likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski”                    
w Piekarach Śląskich. 
/5/XLIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco:                
za – 5, przeciw – 0, wstrzym.- 0. 
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Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco:                         
za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
      za                 -               20 
      przeciw        -                 0 
      wstrzym.      -                 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki              
nr 3673/293 i 3677/293 przy ul. Kapicy w Siemianowicach Śląskich. 
/6/XLIII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 5, przeciw – 0, wstrzym.- 0. 
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
W związku z zaistniałymi wątpliwościami do ww. projektu uchwały Przewodniczący Rady 
Miasta zawiesił głosowanie nad niniejszym  projektem uchwały. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż powróci do procedowania nad projektem 
uchwały po potwierdzeniu przez Prezydenta Miasta o braku uchybień w powyższym 
projekcie. 
                 
                      
projekt uchwały w sprawie: 
uchylenia Uchwały nr 494/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 czerwca 
2009 r. 
/7/XLIV/10/  
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco:            
za – 5, przeciw – 0, wstrzym.- 0. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco:                    
za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Pani Barbara Merta zgłosiła poprawkę literową w § 1 tj. zamiast „zgodę” wpisać „zgody”. 
Dokonano poprawki. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały wraz z ww. poprawką: 
          za                 -             21 
          przeciw        -              0 
                                                     wstrzym.      -              0            
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie:     
częściowej zmiany Uchwały nr 459/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia              
23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Aqua Sprint Spółka         
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy                       
ul. 27 Stycznia 1 w formie wkładu niepieniężnego (aportu), prawa własności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 
Siemianowice Śląskie 
/9 a/XLIII/10/ 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały 9 a/XLIII/10  zawiera autopoprawkę oraz przedstawił na czym autopoprawka 
polega.                            
 
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił ponadto, iż został zmieniony tytuł projektu uchwały. 
 
Opinie Komisji: /z autopoprawką/ 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji zadecydowała o głosowaniu indywidualnym na sesji. 
Komisja Finansowo-Budżetowa zadecydowała o głosowaniu indywidualnym na sesji. 
Komisja Polityki Społecznej nie debatowała nad projektem uchwały, gdyż swoje posiedzenie 
odbyła we wcześniejszym terminie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
           za                -               17 
           przeciw       -                 0 
           wstrzym.     -                 2 

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

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta  powrócił do projektu uchwały nr 6/XLIII/10 i po konsultacji 
formalno-prawnej poinformował, iż w porządku obrad projekt uchwały  nr 6/XLIII/10                  
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki 
nr 3673/293 i 3677/293 przy ul. Kapicy w Siemianowicach Śląskich został zamieszczony, 
ponadto  procedowanie zostało otwarte, natomiast jest możliwość wycofania tegoż projektu 
uchwały bez zmiany porządku obrad. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na wniosek 
Prezydenta Miasta  projekt uchwały nr 6/XLIII/10 zostaje wycofany w porządku obrad           
i poddał pod głosowanie wycofanie tegoż projektu uchwały. 
 
głosowanie nad wycofaniem projektu uchwały nr 6/XLIII/10: 
           za                -               16 
          przeciw       -                0 
          wstrzym.     -                3 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż ww. projekt uchwały, na wniosek Prezydenta 
Miasta został wycofany z porządku obrad. 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 10 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych 
interpelacji na sesji oraz sposobie odpowiedzi. 
 
Odpowiedź na interpelację Pana Tomasza Dzierwy w sprawie niezadowalającego odśnieżania 
ulic i chodników. 
/poniżej/ 
 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Działania są, Drodzy Państwo często mylimy właściciela gruntu. Często jak mówimy o nie 
odśnieżonych chodnikach to mówimy także o terenach spółdzielczych na które prezydent nie 
ma wpływu. Jeśli chodzi o odśnieżanie to w ostatnich tylko dniach prywatni właściciele oraz 
firmy otrzymały 50 mandatów karnych. Z drugiej strony ja też uważam Drodzy Państwo jest 
zima i nie ma tragedii w Siemianowicach. To też są pewne rzeczy medialne, proszę zobaczyć 
jak wyglądają miasta wokół Siemianowic. Jeśli chodzi o to łatwo to sprawdzić, jak chodzi       
o czarną drogę to jest do dwóch godzin itd. My na bieżąco, ja powołałem specjalną komisję, 
bo na początku byłem bardzo niezadowolony z tego co się w mieście dzieje, specjalną 
komisję, która codziennie jeździ i sprawdza, codziennie wykonuje zdjęcia miejsc 
niewykonanych i jeżeli procedury na to pozwalają /jest Pani Naczelnik/ to występujemy 
bezpośrednio o ukaranie. Zresztą już z Panem Wieczorkiem to już nie pierwszy raz żeśmy           
w sądzie byli i różny tego jest skutek. Na przyszłość też Drodzy Państwo jeśli już mam głos 
chciałbym żebyśmy pamiętali o jednej sprawie. Także zależy od Rady Miasta, bo odśnieżanie 
miasta zależy też od tego jakie my pieniądze na to przeznaczamy, żeby tu była jawność, bo 
my zaniżamy nieraz te fundusze, a później chcemy, żeby idealnie było odśnieżane. Tak, że tu 
akurat z Panem Tomaszem Dzierwą, którego bardzo szanuję w tym momencie się nie 
zgadzam. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję Panie Prezydencie. Ja tylko chcę przypomnieć, że chodziło o firmę Wieczorek. 
 
Odpowiedź na interpelację Pani Alfredy Barnaś w sprawie organizowania spotkań dla byłych 
pracowników Urzędu Miasta. 
/poniżej/ 
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Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Odpowiadam na to pytanie, nie wiem czy wcześniej były jakieś spotkania itd. Jestem                  
na bieżąco i z kadrami itd. takie coś chcemy zorganizować. Nie przypominam sobie takich 
spotkań wcześniej, ale jak Pani Radna tak twierdzi, to być może tak było. Też nie zgadzam się 
z tym, bo wielokrotnie nawet emeryci występują i o zapomogi i dostają i o paczki i dostają. 
Aczkolwiek nic nie zaszkodzi, żeby tutaj powiedzmy się z nimi częściej spotykać i takie 
rzeczy mamy w planie, ale z tego co wiem nie było takich stuprocentowych spotkań 
comiesięcznych czy rocznych. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pani Radna, odpowiedź pisemna trafi i będziecie Państwo na ten temat korespondowali. 
 
Odpowiedź na interpelację Pani Alfredy Barnaś dot. nieczynnego zegara przy rondzie             
pod fontanną. 
/poniżej/ 
 
Pan Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydenta Miasta 
 
Szanowni Państwo przymierzaliśmy się do wymiana tego zegara, będzie wymieniony na 
nowy. Na dzień dzisiejszy nie jest uruchomiony, dlatego że oferty tego typu zegarów, 
generalnie, które ściągnęliśmy, a było ich kilkadziesiąt wszystkie wyglądały w bardzo 
nowoczesny sposób. Akurat w tamtym miejscu ten zegar musi być stylizowany, jakiś ładny 
dostosowany do miejsca i na dzień dzisiejszy mamy dwa nowe adresy, cały czas gdzieś ten 
temat jest aktualny, ale myślę, że do Wielkanocy ten temat załatwimy. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Dziękuję bardzo. Odpowiedź także pisemna trafi. 
Na tym wyczerpaliśmy odpowiedzi ustne. 
 

Ad. 11 
 
Sprawy informacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wspomniał o niedawno zmarłej śp. Rucie Kubac oraz 
nadmienił, iż wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady Miasta podziękowanie rodziny              
za pomoc, złożone kwiaty oraz wyrazy współczucia. 
 
Przewodniczący Rady Miasta  w sprawach informacyjnych: 
 
- poinformował, iż sprawozdania z prac komisji za 2009 r. będą przedmiotem głosowania           
   na  sesji lutowej. 
-  poruszył sprawę dotyczącą precedencji w samorządzie. 
  
Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali: 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz – w sprawie zaproszenia na wspólne kolędowanie  
oraz organizowanego szkolenia dla radnych, które odbędzie się w dniach 23 – 25.04.2010 r. 
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Ad. 12 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął XLIII/2010 Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 15.23. 
 
 
 
Protokołowała:              Przewodniczący 

        Rady Miasta 
 
         Andrzej Gościniak  

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


