
WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH  
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 18 listopada 2002 r. 
 
Uchwała nr 1/2002 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 2/2002 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 3/2002 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /Zbigniewa Pawła Szandara/ 
 
Uchwala nr 4/2002 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /Jacka Guzego/ 
 
Uchwała nr 5/2002 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /Krzysztofa Szygi/ 
 
Uchwała nr 6/2002 
w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej 
 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 21 listopada 2002 r. 
 
Uchwała nr 7/2002 
w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego 
 
Uchwała nr 8/2002 
w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego 
 
Uchwała nr 9/2002 
w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego 
 
Uchwała nr 10/2002 
w sprawie określenia składu ilościowego Komisji stałych Rady Miasta 
 
Uchwała nr 11/2002 
w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta 
 
Uchwała nr 12/2002 
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 13/2002 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana mgr Zbigniewa Pawła Szandara Prezydenta 
Miasta Siemianowic SI 
 
Uchwała nr 14/2002 
w sprawie przekazania czynności pracodawcy samorządowego wobec Prezydenta Miasta w sprawach 
z zakresu prawa pracy Przewodniczącemu Rady Miasta 
 
 



Uchwała nr 15/2002 
sprawie uchylenia Uchwały Nr 394/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 marca 2001 r. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 12 grudnia 2002 r. 
 
Uchwała nr 16/2002 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych 
 
Uchwała nr 17/2002 
w sprawie zatwierdzenia zmniejszenia ilości łóżek w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich w związku z realizacją II etapu 
programu naprawczego 
 
Uchwała nr 18/2002 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
 
Uchwała nr 19/2002 
w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi mgr inż. Krzysztofowi Szydze reprezentowania Miasta 
Siemianowice Śląskie w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 
 
Uchwała nr 20/2002 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 21/2002 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta 
Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 22/2002 
w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta podatku od posiadania psów 
 
 
Uchwała nr 23/2002 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 545/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej 
I Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyspiańskiego 5 w szkołę 
ponadgimnazjalną - I Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyspiańskiego 5 
 
Uchwała nr 24/2002 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 546/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej 
-II Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich przy ul. Leśnej l w szkołę ponadgimnazjalną - 
II Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich przy ul. Leśnej l 
 
Uchwała nr 25/2002 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 548/2002 w sprawie przekształcenia szkół 
ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Katowickiej l w szkołę ponad gimnazjalną, utworzenie III Liceum Ogólnokształcącego w 
Siemianowicach Śląskich przy ul. Katowickiej 
 
Uchwała nr 26/2002 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 642/2002 w sprawie utworzenia środków specjalnych w 
jednostkach budżetowych działających w oświacie 
 
Uchwała nr 27/2002 
w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w rejonie osiedla Waloszka-Duracza 



 
Uchwała nr 28/2002 
w sprawie zmiany Uchwały nr 610 RM Siemianowic Śląskich z dnia 6.06.2002 w sprawie planu zadań na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2002 roku. 
 
Uchwała nr 29/2002 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2002 rok 
 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 15 stycznia 2003 r. 
 
 
Uchwała nr 30/2003 
w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. 
 
Uchwała nr 31/2003 
w sprawie ustalenia  dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży dla napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 4,5 % /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu 
sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 
 
Uchwała nr 32/2003 
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie 
 
Uchwała nr 33/2003 
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 
 
Uchwała nr 34/2003 
w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych 
 
Uchwała nr 35/2003 
w sprawie powołania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
 
Uchwała nr 36/2003 
w sprawie nie odwołania Sekretarza Miasta 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 30 stycznia 2003 r. 
 
Uchwała Nr 37/2003 
w sprawie budżetu miasta na 2003 rok. 
 
Uchwała Nr 38/2003 
w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Siemianowic Śląskich, polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedażowej powyżej 2000 m2 na działkach geodezyjnych nr 3073/293 i 3074/293 położonych przy ul. 
Kapicy w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała Nr 39/2003 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 359/2000 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 
grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe stanowiące 
zasoby komunalne miasta 



 
Uchwała Nr 40/2003 
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała Nr 41/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 588/2002 w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie 
przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z 
siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budryka 2 w szkoły ponadgimnazjalne, utworzenia III 
Liceum Profilowanego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz zmiany nazwy Zespołu 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 11 lutego 2003 r. 
 
Uchwała Nr 42/2003 
w sprawie sytuacji społecznej w mieście i protestów pracowników Huty „Jedność” S.A. 
 
Uchwała Nr 43/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok 
 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 27 lutego 2003 r. 
 
Uchwała Nr 44/2003 
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia koncepcji Siemianowickiego Parku Przemysłowego. 
 
Uchwała Nr 45/2003 
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2003-2007 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Katowicach 
 
Uchwała Nr 46/2003 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Siemianowicach Śląskich na rok 2003 
 
Uchwała Nr 47/2003 
w sprawie reprezentowania Gminy Siemianowice Śląskie w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast 
Polskich 
 
Uchwała Nr 48/2003 
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała Nr 49/2003 
w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
 
Uchwała Nr 50/2003 
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości 
położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Słonecznej 
 
Uchwała Nr 51/2003 
w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Miasta Siemianowic Śląskich nieruchomości położonej 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Poprzecznej 
 
 



Uchwała Nr 52/2003 
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 420/43 o powierzchni 261 m 2 zabudowanej 
budynkiem warsztatu przy ul. Mysłowickiej 
 
Uchwała Nr 53/2003 
w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% /z 
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
 
Uchwała Nr 54/2003 
w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 419/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 maja 
2001 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali 
gastronomicznych, zakładów usługowych oraz aptek na terenie miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała Nr 55/2003 
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez 
mianowanych pracowników samorządowych 
 
Uchwała Nr 56/2003 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w 2003 r. 
 
Uchwała Nr 57/2003 
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała Nr 58/2003 
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Iwonie Izworskiej pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich do wydawania decyzji 
administracyjnych 
 
Uchwała Nr 59/2003 
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Iwonie Izworskiej pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora 
MOPS w Siemianowicach Śl. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej - zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 
 
Uchwała Nr 60/2003 
w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 11/2002 Rady Miasta Siemianowic Śl. z dnia 21 listopada 
2002 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta 
 
Uchwała Nr 61/2003 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Siemianowic Śl. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Kopalnianej, Wieczorka i Kapicy w 
Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała Nr 62/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie zadania" Modernizacja i 
wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego" 
 
Uchwała Nr 63/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie zadania "Modernizacja krytej 
pływalni i Hali Zbornej" 
 
 



Uchwała Nr 64/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.400.000 zł na sfinansowanie zadania "remont) budynków 
komunalnych" 
 
Uchwała Nr 65/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 711.200 zł na sfinansowanie zadania modernizacja 
budynków wspólnot mieszkaniowych 
 
Uchwała Nr 66/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Budowa boiska ze sztuczną trawą" 
 
Uchwała Nr 67/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 430.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Wykonanie ulicy Słonecznej do Żniwnej" 
 
Uchwała Nr 68/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej na siedzibę Sądu Rejonowego' 
 
Uchwała Nr 69/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 235.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "PT i 
wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic ZwycięstwaKrupanka" 
 
Uchwała Nr 70/2003 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice - I i II etap" 
 
Uchwała Nr 71/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Wykonanie Ulicy Bp Czesława Domina" 
 
Uchwała Nr 72/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
"Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w oś. Bytków Wschód; układ drogowy" 
 
Uchwała Nr 73/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie zadania "Program naprawczy 
SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego" 
 
Uchwała Nr 74/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie zadania "Zakupy 
inwestycyjne-centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego" 
 
Uchwała Nr 75/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.800.000 zł na sfinansowanie zadania "remont dróg" 
 
Uchwała Nr 76/2003 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 387.100 zł sfinansowanie zadania "termomodernizacja 
budynku przy ul. Wierzbowej l i docieplenie budynku Obrońców Warszawy 8" 
 
Uchwała Nr 77/2003 
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Siemianowicach Śl. 



 
Uchwała Nr 78/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 27 marca 2003 r. 
 
Uchwała nr 79/2003 
w sprawie przyjęcia .raportu z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 80/2003 
W sprawie stanu budownictwa mieszkaniowego w mieście 
 
Uchwała nr 81/2003 
w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego "wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych zawodników i trenerów reprezentujących miasto Siemianowice Śląskie we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w "Biegu Korfantego" i współzawodnictwie 
sportowym szkół. 
 
Uchwała nr 82/2003 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich za 2002 r. i przedstawionych potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 
Uchwała nr 83/2003 
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 84/2003 
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 85/2003 
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 86/2003 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2002 Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 87/2003 
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Aleja Przodowników Pracy” i nazwania jej „Olimpijska” oraz nadania 
nazwy „Księdza Pawła Lubiny” drodze wewnętrznej. 
 
Uchwała nr 88/2003 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 89/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego 
„Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Powstańców 12” i określenia zasad wniesienia wkładu na 
pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Siemianowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 
Uchwała nr 90/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 364/97 Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 11 



września 1997 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Roku oraz przyjęcia regulaminu przyznawania 
Nagrody Roku Miasta Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 91/2003 
w sprawie powołania składu Komisji Nagrody Roku Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
Uchwała nr 92/2003 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich. nr 492/2001 z dnia 04.10.2001 r. w 
sprawie likwidacji w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Siemianowicach Śl. Prosektorium w Szpitalu nr 1 w związku z przejęciem zadań przez niepubliczny 
podmiot. 
 
Uchwała nr 93/2003 
w sprawie uchylenia uchwały nr 617/2002 z dnia 04.07.2002 r. dot. likwidacji w strukturze 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich Poradni 
Rehabilitacyjnej nr 1 i basenu przy ul. 1 Maja 9, w związku z przejęciem ich funkcji przez niepubliczny 
zakład rehabilitacji leczniczej. 
 
Uchwała nr 94/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich zestawu komputerowego 
Celeron 633 MHz -wymienionego w dowodzie likwidacja LT nr 144/2002 -, w związku z jego kradzieżą i 
umorzeniem dochodzenia Komendy Miejskiej Policji w powyższej sprawie. 
 
Uchwała nr 95/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup i przyjęcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich aparatury medycznej w formie darowizny. 
 
Uchwała nr 96/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich zbędnych środków trwałych, wykazanych w załączniku nr 1 do 
uchwały. 
 
Uchwała nr 97/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Siemianowicach Śląskich ze środków pochodzących z darowizn, dotacji oraz Zakładu zestawów 
komputerowych i zestawu mebli kuchennych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. 
 
Uchwała nr 98/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Siemianowicach Śląskich pomp infuzyjnych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ze środków pochodzących z darowizn i własnych Zakładu. 
 
Uchwała nr 99/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 500.000 zł . 
 
Uchwała nr 100/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. /zakupy inwestycyjne/. 
 
Uchwała nr 101/2003 
w sprawie skargi Pana Andrzeja Schutz zamieszkałego (dane objęte ochroną danych osobowych),  
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
 



Uchwała nr 102/2003 
w sprawie skargi Pana Piotra Stefanika zamieszkałego (dane objęte ochroną danych osobowych),  
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 24 kwietnia 2003 r. 
 
Uchwała nr 103/2003 
w sprawie nadania Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich imienia Wojciecha Korfantego 
 
Uchwała nr 104/2003 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok i udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta. 
 
Uchwała nr 105/2003 
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2002 roku 
 
Uchwała nr 106/2003 
w sprawie przyjęcia informacji nt. „Ochrona zdrowia - bilans przemian” 
 
Uchwała nr 107/2003 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowic Śląskich dla obszaru położonego u zbiegu ulic Dworskiej i Świerczewskiego 
w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 108/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 27/2002 Rady Miasta Siemianowic Śl. z 12 grudnia 2002 r. 
w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w rejonie osiedla Waloszka-Duracza. 
 
Uchwała nr 109/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok (MOSiR) 
 
Uchwała nr 110/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie rozbudowy basenu 
kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej 
 
Uchwała nr 111/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych, które 
wyniknęły w trakcie realizacji zadania "Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej" 
 
Uchwała nr 112/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie umowy o 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Krytej Pływalni przy Hali Zbornej”, do kwoty 
2.022.000 zł 
 
Uchwała nr 113/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok (zakup inwestycyjny, zmiany w PFZGiK) 
 
Uchwała nr 114/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 610 000 zł na sfinansowanie zadań bieżących - remonty 
placówek oświatowych 
 
Uchwała nr 115/2003 



w sprawie powołania Rady Oświatowej Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 116/2003 
w sprawie utworzenia Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. M. Dąbrowskiej 10 
 
Uchwała nr 117/2003 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 118/2003 
w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 50/99 r. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 
1999 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Siemianowicach Śląskich przy ul. Przyjaźni 28 i utworzenia gimnazjum 
 
Uchwała nr 119/2003 
w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych 
 
Uchwała nr 120/2003 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siemianowicach Śląskich przy uL Dąbrowskiego 10 
 
Uchwała nr 121/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok (SPZZOZ - zakup inwestycyjny) 
 
Uchwała nr 122/2003 
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych oraz z podatku 
od nieruchomości budynków stanowiący własność pracowniczych ogrodów działkowych 
 
Uchwała nr 123/2003 
w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego 
referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 29 maja 2003 r. 
 
Uchwała nr 124/2003 
w sprawie przyjęcia informacji nt. „Ludzie niepełnosprawni w społeczności lokalnej” 
 
Uchwała nr 125/2003 
w sprawie przyjęcia planu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazanych zaliczkowo na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
w 2003 roku 
 
Uchwała nr 126/2003 
w sprawie przyjęcia informacji na temat sportu, klubów sportowych i obiektów sportowych 
w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 127/2003 
w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Miasta Siemianowic Śląskich nieruchomości położonej 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 
 
Uchwała nr 128/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 81/2003 Rady Miasta Siemianowice Śląskie dotyczącej 
przyjęcia regulaminu wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodników 
i trenerów reprezentujących miasto Siemianowice Śląskie we współzawodnictwie międzynarodowym lub 



krajowym oraz w „Biegu Korfantego” i współzawodnictwie sportowym szkół 
 
Uchwała nr 129/2003 
w sprawie kontynuacji działań zmierzających do utworzenia Sądu Rejonowego w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Uchwała nr 130/2003 
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 
 
Uchwała nr 131/2003 
zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 
 
Uchwała nr 132/2003 
nadania Przedszkolu Nr 20 w Siemianowicach Śląskich nazwy „Zielona Kraina” 
 
Uchwała nr 133/2003 
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Aleksandrze Bugaj Kierownikowi Działu Świadczeń 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich do wydawania decyzji 
administracyjnych 
 
Uchwała nr 134/2003 
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Aleksandrze Bugaj Kierownikowi Działu Świadczeń 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich do wydawania decyzji w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 
 
Uchwała nr 135/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok 
 
Uchwała nr 136/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok /Siemianowicka Agencja Rozwoju Sp. z o.o./ 
 
Uchwała nr 137/2003 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 750.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice - I i II etap” 
 
Uchwała nr 138/2003 
w sprawie zmiany Uchwały nr 72/2003 Rady Miasta Siemianowic Śl. z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ”Kontynuacja 
uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w oś. Bytków - Wschód; układ drogowy” 
 
Uchwała nr 139/2003 
w sprawie zmiany uchwały Nr 37/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2003 r. w 
sprawie budżetu miasta na 2003 rok 
 
Uchwała nr 140/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie” 
 
Uchwała nr 141/2003 
w sprawie wyrażenia woli przez Radę Miasta na zabezpieczenia środków w budżecie miasta w 2004 r. na 
inwestycję pod nazwą budowa boiska do hokeja na trawie ze sztuczną nawierzchnią w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Uchwała nr 142/2003 



w sprawie przyjęcia zasad gratyfikacji pieniężnych za długoletnie pożycie małżeńskie oraz z okazji setnej 
rocznicy urodzin 
 
Uchwała nr 143/2003 
w sprawie skargi Państwa Anny Czernik i Bogusława Myśliwiec zamieszkałych (dane objęte ochroną 
danych osobowych). 
 
Uchwała nr 144/2003 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Wewnętrznej Organizacji i Funkcjonowania Straży Miejskiej” 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 26 czerwca 2003 r. 
 
Uchwała nr 145/2003 
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 146/2003 
w sprawie akceptacji zakupu przez Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 
w Siemianowicach Ś1. sprzętu medycznego i innych środków trwałych, ze środków pochodzących 
z dotacji z budżetu miasta oraz z dotacji przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego 
 
Uchwała nr 147/2003 
w sprawie zmiany treści Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 148/2003 
w sprawie utworzenia Poradni Otolaryngologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy l-go Maja 9 
 
Uchwała nr 149/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich w postaci sztucznej nerki dla Stacji Dializ - zakupionej ze 
środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia i dotacji Organu Założycielskiego 
 
Uchwała nr 150/2003 
w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 151/2003 
w sprawie zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 152/2003 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowic Śląskich 
obejmującej obszar w rejonie ul. Maciejkowickiej w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 153/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. 
 
Uchwała nr 154/2003 
w sprawie tworzenia mieszkań chronionych 
 
Uchwała nr 155/2003 



w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. /oświata/ 
 
Uchwała nr 156/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały RM Siemianowic Śląskich nr 30/2003 z dnia 15.01.2003 r. 
w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 
 
Uchwała nr 157/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 112/2003 dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja krytej 
pływali przy Hali Zbornej", do kwoty 2.022.000 zł 
 
Uchwała nr 158/2003 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 
Uchwała nr 159/2003 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 24 lipca 2003 r. 
 
Uchwała nr 160/2003 
w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego. 
 
Uchwała nr 161/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej: "Zarząd Placówek Oświatowych i Żłobków" w 
"Zespół Obsługi Finansowo Księgowej Placówek Oświatowych" 
 
Uchwała nr 162/2003 
w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego 
tego funduszu na rok 2003 
 
Uchwała nr 163/2003 
w sprawie likwidacji Siemianowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 
Uchwała nr 164/2003 
w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia z budżetu miasta dotacji w kwocie 1.114.131 zł na realizację 
zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja skrzydła budynku szpitalnego interny na potrzeby 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego” 
 
Uchwała nr 165/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok 
 
Uchwała nr 166/2003 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach Przychodni Zdrowia ul. 
Jana Pawła II/l, Kościelnej 32, M. Dąbrowskiej 4, Niepodległości 29, Al. Przodowników Pracy 1 i 
pracowni badań mikroskopowych przy ul. l-go Maja 11 w Siemianowicach Śląskich oraz przyznania 
pierwszeństwa w ich nabyciu. 
 
Uchwała nr 167/2003 
w sprawie wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich 
 



Uchwała nr 168/2003 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 169/2003 
w sprawie zmiany nazwy SPZZOZ w Siemianowicach Śl. na Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. i 
zmian w Statucie jednostki. 
 
Uchwała nr 170/2003 
w sprawie zmiany lokalizacji świadczenia usług oddziału: Otolaryngologii, Chorób Wewnętrznych I, 
Chorób Wewnętrznych II, Poradni Specjalistycznych: Endokrynologicznej, Urologicznej, Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci, Nefrologicznej, Wad Postawy, likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej i przejęcia 
jej zadań przez Przyszpitalną Poradnię Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
oraz dokonania zmian w Statucie jednostki. 
 
Uchwała nr 171/2003 
w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz członków Rady Oświatowej Miasta Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 172/2003 
w sprawie wyrażenia woli oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Lipowej 6 z jednoczesną sprzedażą obiektów na niej 
usytuowanych przy zastosowaniu bonifikaty. 
 
Uchwała nr 173/2003 
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 174/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 11/2002 RM Siemianowic Śl. z dnia 21.11.2002 r. w sprawie 
powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 
 
Uchwała nr 175/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 18/2002 RM Siemianowic Śl. z dnia 12.12.2002 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej 
 
Uchwała nr 176/2003 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
 
Uchwała nr 177/2003 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
 
 

podjętych  na Sesji RM w dniu 25 września 2003 r. 
 
Uchwała nr 178/2003 
w sprawie: obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego /Pani Maria Karafioł/. 
 
Uchwała nr 179/2003 
w sprawie: obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego /Pan Stanisław Sontag/. 
 
Uchwała nr 180/2003 
w sprawie: częściowej zmiany Uchwały nr 11/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 
listopada 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta. 
 



Uchwała nr 181/2003 
w sprawie: przyjęcia informacji nt. "Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania Straży Miejskiej". 
 
Uchwała nr 182/2002 
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r. 
 
Uchwała nr 183/2003 
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Dąbrowskiego 10. 
 
Uchwała nr 184/2003  
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani mgr Iwonie Izworskiej Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich do wydawania decyzji administracyjnych. 
 
Uchwała nr 185/2003 
w sprawie: utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach Śląskich w formie jednostki 
budżetowej. 
 
Uchwała nr 186/2003 
w sprawie: zmian budżetu miasta na 2003 r. (SPZZOZ). 
 
Uchwała nr 187/2003 
w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w 
Siemianowicach Śląskich w kwocie 100 000 zł. 
 
Uchwała nr 188/2003 
w sprawie: zmian budżetu miasta na 2003 r. 
 

Uchwała nr 189/2003 

w sprawie: skargi Pana Tadeusza Goli zamieszkałego (dane objęte ochroną danych osobowych). 
 
Uchwała nr 190/2003 
w sprawie: powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego  
w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Katowicach. 
 
Uchwała nr 191/2003 
w sprawie: połączenia Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego nr 1 przy ul. Jana Pawła II lA z Izbą Przyjęć 
Szpitala Miejskiego przy ul. 1 Maja 9 w Siemianowicach Śląskich nazwy i siedziby powstałej w wyniku 
połączenia placówki oraz zmian w statucie jednostki. 
 
Uchwała nr 192/2003 
w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
zatwierdzonego Uchwałą nr 396/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15.03.2001 roku, z 
uwzględnieniem zmian Zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 432/2001 z 
dnia 31.05.2001 r., nr 436/2001 z dnia 31.05.2001r., nr 487/2001 z dnia 04.10.2001r., nr 488/2001 z dnia 
04.10.2001r., nr 489/2001 z dnia 04.10.2001r., nr 556/2002 z dnia 31.01.2002r., nr 557/2002 z dnia 
31.01.2002r., nr 148/2003 z dnia 26.06.2003r., nr 168/2003 z dnia 24.07.2003r., z dnia 24.07.2003r., 
nr 169/2003 z dnia 24.07.2003r., nr 170/2003 z dnia 24.07.2003r., nr 191/2003 z dnia 25.09.2003 r. 
 
Uchwała nr 193/2003 
w sprawie: zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Siemianowicach Śląskich. 
 



Uchwała nr 194/2003 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 195/2003 
w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie ilości łóżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemianowicach Śląskich z 30 do 35. 
 
Uchwała nr 196/2003 
w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach 
dwóch stacji wymienników ciepła zlokalizowanych w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 7 i 9 wraz z 
siecią wysokich parametrów. 
 
Uchwała nr 197/2003 
w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach 
urządzeń technologicznych grupowej stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na osiedlu Bańgów w 
budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 99 wraz z sieciami wysokich oraz niskich parametrów. 
 
Uchwała nr 198/2003 
w sprawie: zmiany nazwy ulicy "Aleja Przodowników Pracy" na "Olimpijska". 
 
Uchwała nr 199/2003 
w sprawie: nadania nazwy "Księdza Pawła Lubiny" drodze publicznej łączącej się z ulicą Olimpijską. 
 
Uchwała nr 200/2003 
w sprawie: połączenia filii bibliotecznej nr 11 zlokalizowanej w Szpitalu nr 2 i filii nr 12 zlokalizowanej 
w Szpitalu nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich, w jedną fili ę biblioteczną 
pod nr 11 zlokalizowaną w Szpitalu Miejskim ul. 1 Maja 9 w Siemianowicach Śląskich oraz zmiany 
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 201/2003 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 65/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27.02.2003 r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 711 200,00 zł, na sfinansowanie zadania modernizacja 
budynków wspólnot mieszkaniowych. 
 
Uchwała nr 202/2003 
w sprawie: zmian budżetu miasta na 2003 r. (gospodarka mieszkaniowa, biblioteka). 
 
Uchwała nr 203/2003 
w sprawie: uchylenia uchwały nr 147/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmiany treści statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 204/2003 
w sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" na prowadzenie od 
strony finansowej i technicznej inwestycji p.n. Modernizacja krytej pływalni przy Hali Zbornej 
zrealizowanej ze środków MENiS. 
 
Uchwała nr 205/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. (dotacje, OSP). 
 
 
 



podjętych na Sesji RM w dniu 9 października 2003 r. 
 
Uchwała nr 206/2003 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemianowic Śląskich 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 30 października 2003 r. 
 
Uchwała nr 207/2003 
w sprawie przyjęcia informacji nt.: „Interpelacje radnych na przestrzeni minionego okresu IV kadencji. 
Ocena realizacji. 
 
Uchwała nr 208/2003 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 162/2003 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 lipca 2003 roku w 
sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego 
tego funduszu na rok 2003 
 
Uchwała nr 209/2003 
w sprawie nadania nazwy „Turystyczna” drodze publicznej łączącej się od strony wschodniej z ulicą 
Stefana Okrzei 
 
Uchwała nr 210/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r. (korekta) 
 
Uchwała nr 211/2003 
w sprawie zmian wieloletniego programu inwestycji na lata 2003 – 2005 r. 
 
Uchwała nr 212/2003 
w sprawie wyrażenia woli sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, 
położonej w Siemianowicach Śl. przy ulicy Maciejkowickiej 8 
 
Uchwała nr 213/2003 
w sprawie skargi Pana Romana Mazura /dane objęte ochroną danych osobowych/ 
 
Uchwała nr 214/2003 
w sprawie skargi Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Sp. z o.o. o przeprowadzeniu przetargu 
nieograniczonego na „dozorowanie obiektu i mienia Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 215/2003 
w sprawie  przyjęcia informacji nt. „Ocena realizacji prac zmierzających do utworzenia Szpitala 
Powiatowego” 
 
Uchwała nr 216/2003 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Katowicach 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 27 listopada 2003 r. 
 
Uchwała nr  217/2003 
w sprawie Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
 



Uchwała nr 218/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Świetlicy „Pod Jarzębiną” w Siemianowicach Śl. 
w samorządową instytucję kultury – Dom Kultury „Pod Jarzębiną” w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 219/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śl. 
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 220/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Kultury w Siemianowicach Śl. 
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 221/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Centrum Kultury w Siemianowicach Śl. 
w samorządową instytucję kultury – „Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śl.” 
 
Uchwała nr 222/2003 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji Apteki szpitalnej z ulicy Jana Pawła II nr 1 na ulicę 1-
go Maja nr 9 
 
Uchwała nr 223/2003 
w sprawie zatwierdzenia zmian do tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Uchwała nr 224/2003 
w sprawie zmiany Uchwały nr 162/2003 RM Siemianowice Śląskie z dnia 24.07.03 r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na 
rok 2003 
 
Uchwała nr 225/2003 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 226/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok 
/gospodarka mieszkaniowa/ 
 
Uchwała nr 227/2002 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok  
/korekta/ 
 
Uchwała nr 228/2003 
w sprawie wygaśnięcia mandatu 
 
Uchwała nr 229/2003 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr nr 230/2003 
w sprawie zmiany uchwały RM Siemianowic Śl. nr 30/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego  i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2003 r. w części tabelarycznej zawartej w Załączniku Nr 1 – „Zestawienie przychodów 



i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach”- 
stanowiącym jej integralną część 
 
Uchwała nr 231/2003 
w sprawie zmiany uchwały nr 13/2002 RM Siemianowic Śląskich z dnia 21.11.2002 r. w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Pana mgr Zbigniewa Pawła 
Szandara 
 
Uchwała nr 232/2003 
w sprawie skargi Pani Krystyny Losoń zamieszkałej /dane objęte ochroną danych osobowych/  
 
Uchwała nr 233/2003 
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia opieki medycznej w mieście, w świetle nie 
przystąpienia przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej do konkursu ofert, ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004 
 
Uchwała  234/2003 
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie pogłębiającego się bezrobocia w mieście 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 18 grudnia 2003 r. 
 
Uchwała nr 235/2003 
w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego  
 
Uchwała nr 236/2003  
w sprawie przyjęcia informacji o stanie prac nad strategią rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 237/2003 
w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śląskich na rok 2004 
 
Uchwała nr 238/2003 
w sprawie zatwierdzenia zmian do tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Uchwała nr 239/2003 
w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Miasta Siemianowic Śląskich nieruchomości położonej 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Watoły 
 
Uchwała nr 240/2003 
w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Miasta Siemianowic Śląskich nieruchomości położonej 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Północnej 
 
Uchwała nr 241/2003 
w sprawie przejęcia pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się na własność gminy  
 
Uchwała nr 242/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 359/2000 Rady Miasta Siemianowicach Śląskich z dnia 
28.12.2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe stanowiące zasoby 
komunalne miasta 
 
Uchwała nr 243/2003 
w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta podatku od posiadania psów 
 



Uchwała nr 244/2003 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta 
Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 245/2003 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 246/2003 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok /oświata/ 
 
Uchwała nr 247/2003 
w sprawie ustalenia stawki  dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych 
 
Uchwała nr 248/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 642/2002 w sprawie utworzenia środków specjalnych 
w jednostkach budżetowych 
 
Uchwała nr 249/2003 
w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 17 przy ulicy Jagiełły 39 w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 250/2003 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie nr 2004 r. z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
 
Uchwała nr 251/2003  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r.  
 
Uchwała nr 252/2003 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 11/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 listopada 
2002 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych RM. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 23 grudnia 2003 r. 
 
Uchwała nr 253/2003 
w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego wyróżnień i nagród w konkursach festiwalach i przeglądach 
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. 
 
Uchwała nr 254/2003 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Srokowiec 
w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 255/2003 
w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, 
Nr 8, Nr 11, Nr 13 i Nr 20. 
 
Uchwała nr 256/2003 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śl. 
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 257/2003 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
 



Uchwała nr 258/2003  
w sprawie wystąpienia Miasta Siemianowice Śl. ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego. 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 12 stycznia 2004 r. 
 
Uchwała nr 259/2004 
w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. 
 
Uchwała nr 260/2004 
w sprawie częściowej zmiany do Uchwały nr 244/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 
grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 
terenie miasta Siemianowic Śląskich. 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2004 r. 
 
Uchwała nr 261/2004 
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do „Programu Łagodzenia w 
Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” z projektem 
„Sądny Dzień w Siemianowicach Śląskich” dot. budowy w Siemianowicach Śląskich budynku nr 2 Sądu 
Rejonowego, 
 
Uchwała nr 262/2004 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do „Programu Łagodzenia w 
Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” z projektem 
„Wszystkie Światła na Siemianowice Śląskie” dot. budowy kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze 
sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie, 
 
Uchwała nr 263/2004 
w sprawie budżetu miasta na 2004r., 
 
Uchwała nr 264/2004 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 195.125 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja źródła ogrzewania dla obiektu zespołu SP nr 13”, 
 
Uchwała nr 265/2004 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 509.426 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku szkoły nr 13 ul. Barlickiego”, 
 
Uchwała nr 266/2004 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 607.728 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Zespołu Szkół Techniczno-
Usługowych wraz z salą gimnastyczną przy ul. Matejki 5”, 
 
Uchwała nr 267/2004 
w sprawie: 5/XX/04 – zaciągnięcia pożyczki w wysokości 168.947 zł na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Harcówki przy ul. 
Hadamika16, 
 
Uchwała nr 268/2004 
w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice I i II etap, 



 
Uchwała nr 269/2004 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 443.100,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 
„Termomodernizacji budynku przy ul. Wierzbowa 1 i docieplenie budynków przy ul. Obrońców 
Warszawy 8 i Klonowa 5, 
 
Uchwała nr 270/2004 
w sprawie:  zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania : „remont dróg i 
chodników” 
 
Uchwała nr 271/2004 
w sprawie:  zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie zadania: „bieżące 
utrzymanie placówek oświatowych”, 
 
Uchwała nr 272/2004 
w sprawie:  zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.700.00,00 zł na sfinansowanie zadania : „remonty 
budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych”, 
 
Uchwała nr 273/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 40.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja skrzydła budynku interny Szpitala nr 1 pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich”,  
 
Uchwała nr 274/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Program naprawczy SPZOZ – modernizacja budynku Szpitala nr 2 pod potrzeby Szpitala Miejskiego w 
Siemianowicach Śląskich, w tym roboty inwestycyjne 2.100.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne 
1.000.000,00 zł, 
 
Uchwała nr 275/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Budowa kompleksu sportowego wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie”, 
 
Uchwała nr 276/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.250.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice I i II etap”, 
 
Uchwała nr 277/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 300.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Budowa ulicy Watoły (boczna) + chodnik”, 
 
Uchwała nr 278/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Rozbudowa krytej pływalni o obiekty rekreacji czynnej i biernej /zjeżdżalnia/ II etap”, 
 
Uchwała nr 279/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 350.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Modernizacja Hali Zbornej w Michałkowicach”, 
 
Uchwała nr 280/2004 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 150.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego  
„Obwodnica Wschodnia – koncepcja architektoniczna”, 
 



Uchwała nr 281/2004 
w sprawie: zmian wieloletniego programu inwestycji na lata 2003-2005, 
 
Uchwała nr 282/20004 
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 
Siemianowicach Śląskich na rok 2004, 
 
Uchwała nr 283/2004 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich mr250/2003 z 18 grudnia 2003 r. 
dotyczącej „Programu Współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na 2004 rok z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku społecznego”. 
 
Uchwała nr 284/2004 
w sprawie: likwidacji publicznego Przedszkola Nr 17 z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 17 w 
Siemianowicach Śląskich, 
 
Uchwała nr 285/2004 
w sprawie: wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na stanowisko: 
– Dyrektora Przedszkola Nr 15 w Siemianowicach Śląskich;  
– Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Siemianowicach Śląskich; 
– Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich; 
– Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich, 
 
Uchwała nr 286/2004 
w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru byłej kopalni Michał w Siemianowicach Śląskich („WIMACH – M” Sp. z o.o.), 
 
Uchwała nr 287/2004 
w sprawie: wyrażenia woli oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w 
Siemianowicach Śl. przy ul. Chopina z jednoczesną sprzedażą budynków  kompleksu pałacowego na niej 
usytuowanych, 
 
Uchwała nr 288/2004 
w sprawie: zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym, 
 
Uchwała nr 289/2004 
w sprawie : wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
 
Uchwała nr 290/2004 
w sprawie : podjęcia stanowiska w sprawie zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej, 
 
Uchwała nr 291/2004 
W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Phare 2002 Aktywne Formy Zapobiegania 
Bezrobociu, Program „Promocja Wzrostu Zatrudnienia Wśród Młodzieży”, 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu  26 lutego 2004 r. 

 



Uchwała nr 292/2004 
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla 
samorządowych instytucji kultury. 
 
Uchwała nr 293/2004 
w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań administracji rządowej  z zakresu ochrony zabytków przez 
Miasto Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 294/2004 
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka 3275/160, położonej przy ul. Sienkiewicza 6. 
 
Uchwała nr 295/2004 
w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola Nr 17 z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 17 w 
Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 296/2004 
w sprawie skargi Pana Andrzeja Schutza (dane objęte ochroną danych osobowych) z dnia 26 stycznia 
2004r.  
 
Uchwała nr 297/2004 
w sprawie skargi Pana Andrzeja Schutza (dane objęte ochroną danych osobowych) z dnia 27 stycznia 
2004r. 
 
Uchwała nr 298/20004 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Uchwała nr 299/2004 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Uchwała nr 300/2004 
w sprawie wystąpienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich ze skargą do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 9.02.2004 r. w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Zbigniewa Pawła Szandara. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 25 marca 2004 r. 
 
Uchwała nr 301/2004 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Śląskich, 
 
Uchwała nr 302/2004 
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich,  
 
Uchwała nr 303/2004 
w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe na terenie Miasta 
Siemianowice Śląskie, 
 
Uchwała nr 304/2004 
w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn oraz dokonanych zakupów 
aparatury i sprzętu medycznego – za II półrocze 2003 r., 



 
Uchwała nr 305/2004 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 131/2003 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 maja 2003 roku  
w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP  w  Katowicach, 
 
Uchwała nr 306/2004 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, 
 
Uchwała nr 307/2004 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 91/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27.03.2003 
r. w sprawie powołania składu Komisji Nagrody Roku Miasta Siemianowic Śląskich, 
 
Uchwała nr 308/2004 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Nr 535/2001 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2001 r. 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
 
Uchwała nr 309/2003 
w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczącego skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o naruszenie zapisów zawartych w Konstytucji  Rzeczpospolitej Polskiej przez 
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.11.2002 roku w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
 
Uchwała nr 310/2004 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2003 Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Siemianowicach Śląskich, 
 
Uchwała nr 311/2004 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Siemianowicach Śląskich za 2003 rok i informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej, 
 
Uchwała nr 312/2004 
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 2004, 
 
Uchwała nr 313/2004 
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, 
 
Uchwała nr 314/2004 
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przyznawanych dodatków mieszkaniowych, 
 
Uchwała nr 315/2004 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r., 
 
Uchwała nr 316/2004 
W sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r., 
 
Uchwała nr 317/2004 
W sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Rozbudowa krytej pływalni o obiekty rekreacji czynnej i biernej” w Michałkowicach 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 29 kwietnia  2004 r. 



 
Uchwała nr 318/2004 
W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r. i udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta 
 
Uchwała nr 319/2004 
W sprawie współpracy zagranicznej z miastami bliźniaczymi, 
 
Uchwała nr 320/2004 
W sprawie przyjęcia informacji nt.” Ocena zabezpieczenia opieki medycznej dla mieszkańców 
Siemianowic Śląskich w 2004 r.”,  
 
Uchwała nr 321/2004 
W sprawie przyjęcia informacji nt. „ Aktualizacji programu naprawczego Szpitala Miejskiego w świetle 
generowanego wyniku finansowego, zadłużenia, pomocy organu założycielskiego i przygotowywanych 
zmian w przepisach prawa”, 
 
Uchwała nr 322/2004 
W sprawie zmian budżetu miasta na 2004r. 
 
Uchwała nr 323/2004 
utworzenia zamkniętych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów  
do Parlamentu Europejskiego, 
 
Uchwała nr 324/2004 
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Abstynentów  
„ Szafran ” prawa użytkowania nieruchomości, 
 
Uchwała nr 325/2004 
W sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2003 roku, 
 
Uchwała nr 326/2004  
W sprawie opracowania pod tytułem „ Siemianowice Śląskie – pozycja miasta przed wejściem Polski  
do Unii Europejskiej”, 
 
Uchwała nr 327/2004 
W sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w 
Siemianowicach Śląskich przy ul. Mysłowickiej 26 a, zabudowanej budynkiem warsztatu, 
 
Uchwała nr 328/2004 
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta Siemianowic Śląskich nieruchomości położonej 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Łąkowej, 
 
Uchwała nr 329/2004 
W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży ich dzierżawcom lub najemcom, 
 
Uchwała nr 330/2004 
W sprawie skargi Pana Adama Barteczko (dane objęte ochroną danych osobowych)  
 
Uchwała nr 331/2004 
W sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w 
Katowicach  
 



 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 27 maja 2004 r. 
 
Uchwała nr 332/04 
w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury w mieście z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych 
/od przedszkola do seniora/ 
 
Uchwała nr 333/04 
w sprawie przyjęcia informacji na temat zmian w obsłudze finansowo-organizacyjnej samorządowych 
instytucji kultury zaistniałych w roku 2004  
 
Uchwała nr 334/04 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok 
 
Uchwała nr 335/04 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargowej działek położonych przy Al. Młodych 
20 o numerach geodezyjnych 3637/293 KW 7300, 3639/293 KW 7300 o łącznej powierzchni 533 m2 
 
Uchwała  nr 336/04 
w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej 
 
Uchwała nr 337/04 
w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 
 
Uchwała nr 338/04 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci rzeczowej, 
zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług 
 
Uchwała nr 339/04 
 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 
 
Uchwała nr 340/04 
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
 
Uchwała nr 341/04 
w sprawie zmiany uchwały Nr 312/04 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25 marca 2004 r. 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 2004 
 
Uchwała nr 342/04 
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 343/04 
w sprawie zatwierdzenia zamiany Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i  Współuzależnienia w Siemianowicach Śl. oraz zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
w Siemianowicach Śl. 



 
Uchwała nr 344/04 
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl. zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Miasta Siemianowic Śl. nr 227/2000 z dnia 29.03.2000 r. z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych 
Uchwałą nr 343/2004 z dnia 27.05.2004 r. 
 
Uchwała nr 345/04 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr 464/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. dot. określenia 
warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
 
Uchwała nr 346/2004  
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej na 
stanowisko 
- Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Siemianowicach Śl. 
- Dyrektora Przedszkola Nr 15 w Siemianowicach Śl. 
- Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Siemianowicach Śl. 
- Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Siemianowicach Śl 
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. 
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śl. 
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śl 
- Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śl 
- Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 347/04 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śl. do ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Infrastruktura drogowa” finansowego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu 
„Kompleksowy remont ulicy Budowlanej wraz z budową łącznika do ulicy Chemicznej w 
Siemianowicach Śl. 
 
Uchwała nr 348/04 
w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 535/2001 Rady Miasta Siemianowic Śl. z dnia 20 grudnia 2001 
r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 
Uchwała nr 349/04 
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 306/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 24 czerwca 2004 r. 
   
Uchwała nr 350/2004 
przyjęcia informacji o działalności Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  Siemianowic Śląskich, 
racjonalizacji sieci szkolnej, zadań siemianowickiej oświaty w zakresie edukacji i wychowania dzieci i 
młodzieży 
 
Uchwała nr 351/2004 
uchylenia Uchwały nr 268/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia29 stycznia 2004 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w wysokosci 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielinicy Michałkowice I i II etap” 
      
Uchwała nr 352/2004 



zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Michałkowice I i II etap” 
       
Uchwała nr 353/2004 
ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich 
       
Uchwała nr 354/2004 
uchwalenia „Programu ochrony środowiska, zawierającego plan gospodarki odpadami dla miasta 
Siemianowice Śląskie na lata 2004-2015” 
 
Uchwała nr 355/2004 
zmian budżetu miasta na 2004 rok 
   
Uchwała nr 356/2004 
odwołania upoważnienia do reprezentowania Gminy Siemianowice Śląskie w Zgromadzeniu 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 
 
Uchwała nr 357/2004 
wystąpienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich z skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie od wyroku z dnia 19.04.2004 r. sygn. akt III SA/G I 207/04 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
       
Uchwała nr 358/2004 
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” z projektem: „Zakup nowego zestawu 
medycznego USG w Siemianowicach Śląskich” 
        
Uchwała nr 359/2004 
częściowej zmiany uchwały Nr 642/2002 w sprawie utworzenia środków specjalnych  
w jednostkach budżetowych 
         
Uchwała nr 360/2004 
zmian budżetu miasta na 2004 rok 
/PUP, Pływalnia przy Hali Zbornej/ 
       
Uchwała nr 361/2004 
udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Siemianowice Śląskie w Zgromadzeniu 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 
       
Uchwała nr 362/2004  
w sprawie skargi Pani Małgorzaty Wesołowskiej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 
27.04.2004r. 
 
Uchwała nr 363/2004 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 22 lipca 2004 r. 
 
Uchwała nr 364/2004 
przystąpienia do sporządzania „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie” 



 
Uchwała nr 365/2004 
wyrażenia woli przeznaczenia w budżecie miasta na 2005 r. środków finansowych na sporządzenie 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” 
 
Uchwała nr 366/2004 
określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
gminy w zakresie dożywiania uczniów 
 
Uchwała nr 367/2004 
utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 368/2004 
utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 369/2004 
częściowej zmiany uchwały nr 41/2003 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 588/2002 w sprawie 
częściowej zmiany uchwały nr 549/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ulicy 
Budryka 2 w szkoły ponadgimnazjalne, utworzenia: III Liceum Profilowanego, IV Liceum 
Ogólnokształcącego oraz zmiany nazwy Zespołu 
 
Uchwała nr 370/2004 
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Przyjaźni 28 
 
Uchwała nr 371/2004 
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Korfantego 18 
 
Uchwała nr 372/2004 
zmian budżetu miasta na 2004 rok  / korekta/ 
 
Uchwała nr 373/2004 
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypedialne” 
 
Uchwała nr 374/2004 
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu „Infrastruktura ochrony środowiska” z projektem 
„Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich” 
 
Uchwała nr 375/2004 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Uchwała nr 376/2004 
zmiany uchwały nr 321/2004 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 29.04.2004 r. dot. przyjęcia informacji 
„Aktualizacja programu naprawczego Szpitala Miejskiego w świetle generowanego wyniku finansowego 
zadłużenia, pomocy organu założycielskiego i przygotowanych zmian w przepisach prawa” 
 
Uchwała nr 377/2004 
zmian budżetu miasta na 2004 r.  /hałda/ 
 
Uchwała nr 378/2004 



zaciągnięcia z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pożyczki w wysokości 1.303.000 zł na likwidację pożaru składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy 
Bańgów - teren nie zakończonej rekultywacji, prowadzonej przez Kopalnię Węgla Kamiennego 
Siemianowice – Zakład Górniczy Rozalia 
 
Uchwała nr 379/2004 
kontynuacji działań zmierzających do utworzenia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śl. przy ul. 
Chorzowskiej 14 
 
Uchwała nr 380/2004 
częściowej zmiany uchwały nr 354/2004 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska, 
zawierającego plan gospodarki odpadami dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2004 – 2015”  
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 14 września 2004 r. 
 
Uchwała nr 381/2004 – w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Siemianowic Śląskich w latach 
2004/2005” w ramach Działania 2.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa 
 
Uchwała nr 382/2004 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu do „Programu łagodzenia w 
regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Tytuł 
zgłaszanego do konkursu projektu: „Kompleksowy remont ulicy Budowlanej wraz z budową łącznika do 
ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich”. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 23 września 2004 r. 
 
Uchwała nr 383/2004 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za  
I półrocze 2004 roku 
 
Uchwała nr 384/2004 – w sprawie przyjęcia Raportu z prac Zespołu ds. Finalnej Restrukturyzacji 
Szpitala Miejskiego 
 
Uchwała nr 385/2004 –  w sprawie pozytywnego zaopiniowania złożenia przez Szpital Miejski wniosku 
o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt 
realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczący 
rozbudowy, modernizacji i wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją części 
budynku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 9, zajmowanej przez Izbę 
Przyjęć oraz przeniesieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 
Uchwała nr 386/2004 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w 
obiekcie po dawnym Oddziale Wewnętrznym II byłego Szpitala nr 1 oraz 
przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu  
 
Uchwała nr 387/2004 – w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 144/2003 z dnia 29 maja 2003 r. 
„Regulamin Wewnętrznej Organizacji i Funkcjonowania Straży Miejskiej” 
 
Uchwała nr 388/2004 – w sprawie zmiany uchwały Nr 312/2004 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 
dnia 25 marca 2004 r. 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 2004 oraz zmiany uchwały Nr 341 Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. dotyczącej przeniesienia środków w ramach zadań 
realizowanych w rehabilitacji społecznej  
 
Uchwała nr 389/2004 – w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 534/2001 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
 
Uchwała nr 390/2004 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Siemianowice Śląskie do 
programu budowy domów socjalnych w oparciu o ustawę z dnia 29 kwietnia 2004 r.o finansowym 
wsparciu tworzenia w latach 2004 – 2005 lokali socjalnych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych /Dz.U. Nr 145, poz. 1533/  
 
Uchwała nr 391/2004 – w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Fabrycznej 14 od Fabryki Elementów 
Złącznych S.A w Siemianowicach Śląskich 
  
Uchwała nr 392/2004 – w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 393/2004 – w sprawie wyrażenia woli oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Wiejskiej z jednoczesną 
sprzedażą obiektów na niej usytuowanych przy zastosowaniu bonifikaty  
 
Uchwała nr 394/2004 – w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowice Śl. Nr 234/96 z dnia12 
września 1996 r.   
 
Uchwała nr 395/2004 – w sprawie wyrażenia woli podpisania porozumienia o współpracy w zakresie 
przygotowania projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w 
Województwie Śląskim 
 
Uchwała nr 396/2004 – w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok /korekta/ 
 
Uchwała nr 397/2004 – w sprawie zmiany uchwały Nr 281/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2004 rok 
 
Uchwała nr 398/2004 – w sprawie skargi Pani Urszuli Kaczmarskiej Przewodniczącej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Siemianowicach Śląskich i Pana Jerzego Kurzawy – Radnego 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 399/2004 – w sprawie skargi Pana Jerzego Jamrozego zamieszkałego (dane objęte ochroną 
danych osobowych) na działania Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 400/2004 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do 
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: „Regionalne Strategie 
Innowacyjne i Transfer Wiedzy” 
 
Uchwała nr 401/2004 – w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla doktorantów w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz zatwierdzenia „Regulaminu 
przyznania i przekazania stypendiów dla absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach 
doktoranckich z Siemianowic Śląskich” 
 
Uchwała nr 402/2004 – w sprawie wyrażenia woli włączenia wybranych obszarów Miasta Siemianowice 
Śląskie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 



 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 28 października 2004 r. 
 
Uchwała nr 403/2004 – w sprawie skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na rażące zaniedbanie 
przez Prezydenta Siemianowic Śląskich obowiązków wynikających z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie 
oświaty 
 
Uchwała nr 404/2004 – w sprawie przyjęcia informacji Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Szpitala 
Miejskiego dot. dalszego procesu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 405/2004 – w sprawie likwidacji Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ 
i Poradni Nefrologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 406/2004 – w sprawie zmiany Uchwały nr 274/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  
w wysokości 3.100.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Program naprawczy SPZZOZ – 
modernizacja budynku Szpitala nr 2 pod potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich”, w 
tym: roboty inwestycyjne 2.100.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł 
 
Uchwała nr 407/2004 - w sprawie  zmian budżetu miasta na 2004 rok 
/korekta/ 
 
Uchwała nr 408/2004 - w sprawie  wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Miejski w Siemianowicach 
Śląskich aparatury medycznej dla Oddziału Chirurgii Ogólnej ze środków inwestycyjnych przyznanych 
przez Urząd Miasta Siemianowic Śląskich w wysokości dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych (295 000 
zł). 
 
Uchwała nr 409/2004 – w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie na stan środków trwałych Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich aparatu rentgenowskiego Siemens Sieremobil Compact z 
wyposażeniem o wartości dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych, zakupionego przez 
Szpital zgodnie z jego rocznym planem inwestycyjnym na 2004 rok - przyjętym zarządzeniem nr 
641/2004 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 3 czerwca 2004 roku 
 
Uchwała nr 410/2004 – w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku 
trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim 
jest Gmina Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 411/2004 – w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 220/2003 r. Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej- Miejskiego Ośrodka 
Kultury w samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach 
Śląskich  
 
Uchwała nr 412/2004 – w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z 
tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością 
miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie 
 
Uchwała nr 413/2004 – w sprawie określenia na rok 2005 liczby przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie  
 
Uchwała nr 414/2004 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w 
Siemianowicach Śląskich do projektu „Bezbłędna kariera” w ramach Tematu A Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL 



 
Uchwała nr 415/2004 – w sprawie  zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na ustanowienie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Mysłowickiej zbywanej na rzecz osoby, która nieruchomość dzierżawi na podstawie umowy zawartej na 
okres 10 lat i nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę 
 
Uchwała nr 416/2004 – w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Genowefie Musiał – Dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich do wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu 
Kombatantów 
 
Uchwała nr 417/2004 – w sprawie zmiany uchwały nr 13/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Siemianowic Śląskich Pana mgr Zbigniewa Pawła Szandara 
 
Uchwała nr 418/2004 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Siemianowickiej Agencji 
Rozwoju Sp. z o.o. w likwidacji oraz określenia zasad zbycia tych udziałów 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 10 listopada 2004 r. 
 
Uchwała nr 419/2004 – w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śląskich 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 25 listopada 2004 r. 
 
Uchwała Nr 420/2004 – w sprawie stanu demograficznego miasta 
 
Uchwała Nr 421/2004 – w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Bytkowskiego i 
zbiorników wodnych położonych na terenie Parku 
  
Uchwała Nr 422/2004-w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament  
wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu: „Wspieranie osób z grup  
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu: 
Program terapeutyczno-edukacyjny zapobiegania wykluczeniu społecznemu „Krzesanie     
nadziei” 
       
Uchwała Nr 423/2004 – w sprawie zmiany Uchwały nr 388/2004 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 
dnia 23 września 2004 r. 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 2004 
 
Uchwała Nr 424/2004 – w sprawie zmiany treści załączników nr 1 i 2 do Uchwały Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 259/2004 z dnia 12 stycznia 2004 r.w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. w 
części tabelarycznej zawartej w załącznikach nr 1 i 2 „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska” – stanowiącym jej integralną część  
 
Uchwała Nr 425/2004 – w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Siemianowice Śląskie na lata  
2004-2006 
 
Uchwała Nr 426/2004 – w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich na rok 2005 



 
Uchwała Nr 427/2004 – w sprawie uchylenia Uchwały nr 275/2000 z dnia  
29 czerwca 2000 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 
Uchwała Nr 428/2004 – w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice 
Śląskie na 2005 r. z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 
 
Uchwała Nr 429/2004 -  w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych      
 
Uchwała Nr 430/2004 – w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy udzielonej 
na zasadach de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie   
 
Uchwała Nr 431/2004 – w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Ślaskie do konkursu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –  
Działanie 2.1: „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. 
       
Uchwała Nr 432/2004 – w sprawie skargi Pana Andrzeja Schutz zamieszkałego (dane objęte ochroną 
danych osobowych), na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Uchwała Nr 433/2004 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie  
 
Uchwała Nr 434/2004 – w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok (korekta). 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 16 grudnia 2004 r. 
 
Uchwała Nr 435/2004 - ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic 
Śląskich 
 
Uchwała Nr 436/2004 - określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 
terenie miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała Nr 437/2004 - wprowadzenia na obszarze miasta podatku od posiadania psów  
 
Uchwała Nr 438/2004 - określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych 
 
Uchwała Nr 439/2004 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych  
 
Uchwała Nr 440/2004 - zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 
Uchwała Nr 441/2004 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z 
pomocy w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych oraz 
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 25 roku życia 
 
Uchwała Nr 442/2004 - oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu 



 
Uchwała Nr 443/2004 - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy W.Budryka 4, stanowiącej działkę o 
numerze geodezyjnym 2989/78, KW 7835 o powierzchni 444 m2. 
 
Uchwała Nr 444/2004 - zmian budżetu miasta na 2004 rok (korekta) 
 
Uchwała Nr 445/2004 - zmian budżetu miasta na 2004 r. 
 
Uchwała Nr 446/2004 - wydatków budżetu miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 
 
Uchwała Nr 447/2004 - przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu realizowanego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.6 : Integracja i reintegracja zawodowa kobiet – Schemat a) 
„Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”. 
 
Uchwała Nr 448/2004 - przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Punkty Pomocy 
Koleżeńskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 
1.5 – „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” jako 
koordynatora 
 
Uchwała Nr 449/2004 - przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu przeznaczone dla osób 
dotkniętych bezrobociem rodzinnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich – Działanie 1.5 – „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego 
ryzyka” 
 
Uchwała Nr 450/2004 - przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Pracująca mama” w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.6 – „Integracja i 
reintegracja zawodowa kobiet” 
 
Uchwała Nr 451/2004 - przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 
Działanie 1.4 – „Integracja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych” 
   
Uchwała Nr 452/2004 - wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy miastem Siemianowice 
Śląskie a innymi gminami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Siemianowice 
Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego, prowadzącego przez organ inny 
niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie, a niebędącego mieszkańcem miasta Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała Nr 453/2004 - częściowej zmiany uchwały Nr 423/2004 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 
dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
przeznaczenia na nie środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2004 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 30 grudnia 2004 r. 
 
Uchwała nr 454/2004 - w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 
 
Uchwała nr 455/2004 - w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego  



i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok  
 
Uchwała nr 456/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 457/2004 - w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok /oświata/ 
 
Uchwała nr 458/2004 - w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera do projektu 
„Blended learning metoda podnoszenia kwalifikacji pracowników PUP” w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.1 - „Rozwój i modernizacja 
instrumentów i instytucji rynku pracy” 
 
Uchwała nr 459/2004 - w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu na rzecz 
rozwijania dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych do działań na rynku pracy w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.1 – „Rozwój i 
modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”. 
 
Uchwała nr 460/2004 – w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 13 stycznia 2005 r. 
 
Uchwała nr 461/2005 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia dokumentu „Rewitalizacja zasobów 
mieszkaniowych – program pozyskania środków” 
 
Uchwała nr 462/2005 - w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta  Siemianowice Śląskie  
 
Uchwała nr 463/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały nr 405/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 28 października 2004 roku w sprawie likwidacji Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ i Poradni 
Nefrologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 464/2005 - w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta.  
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 27 stycznia 2005 r. 
 
 
Uchwała nr 465/2005 –  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 
Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2004 
 
Uchwała nr 466/2005 – w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Idź 
przebojem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.2 
-. „Perspektywy dla młodzieży” 
 
Uchwała nr 467/2005 – w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Zielone 
światło” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie1.3. – 
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”  

Uchwała nr 468/2005 – w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 469/2005  – w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok 
 
Uchwała nr 470/2005  – w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok /mieszkania socjalne/ 
 



Uchwała nr 471/2005  – w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 18/2002 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
 
Uchwała nr 472/2005  – w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z Siemianowic Śląskich w latach 2004/2005 w ramach 
Działania 2.2: „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy Stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiąca załącznik do Uchwały Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie z dnia 14.09.2004 r. nr 381/2004 
 
Uchwała nr 473/2005 – w sprawie zakresów działania Komisji stałych Rady Miasta 
  
Uchwała nr 474/2005 – w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 464/2005 Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych 
Rady Miasta 
 
Uchwała nr 475/2005 – w sprawie wystąpienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich ze skargą do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego z dnia 30.12.2004r. Nr PN – N – 0911/R/656/04 dot. stwierdzenia nieważności uchwały RM 
Siemianowic Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
Parku Bytkowskiego i zbiorników wodnych położonych na terenie Parku. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 24 lutego 2005 r. 
 
Uchwała nr 476/2005 – przyjęcia informacji zbiorczej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
na temat przyjętych darowizn oraz dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego – za 2004 rok 
 
Uchwała nr 477/2005 – wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji Poradni Onkologicznej i Poradni 
Leczenia Bólu z ulicy Jana Pawła II nr 1 na ulicę 1-go Maja 9 – do budynku Przychodni Specjalistycznej 
oraz zatwierdzenia zmian do tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 

 
Uchwała nr 478/2005 – wyrażenia zgody na zwiększenie ilości łóżek szpitalnych w Oddziale 
Rehabilitacji Narządu Ruchu z 26 do 30 
 
Uchwała nr 479/2005 – wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 480/2005 – zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym 
 
Uchwała nr 481/2005  – ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla  
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 482/2005   -  określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu 
finansowego tego funduszu na rok 2005 
 
Uchwała nr 483/2005 – zaciągnięcia pożyczki w wysokości 423.960 zł na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją 
instalacji c.o. budynku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6” 

Uchwała nr 484/2005 – zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w  wysokości 16.600.000 zł  

 



Uchwała nr 485/2005 – określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych 
 
Uchwała nr 486/2005– określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata 
 
Uchwała nr 487/2005 –  częściowej zmiany uchwały Nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 28 października 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Stosowania ulg w opłatach czynszowych 
z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością 
miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie 
 
Uchwała nr 488/2005 – częściowej zmiany Uchwały nr 220/2003 r. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej –Miejskiego Ośrodka Kultury 
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 489/2005 – częściowej zmiany Uchwały nr 90/2003 Rady Miasta Siemianowic z dnia 27 
marca 2003 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 364/97 Rady Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich z dnia 11 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Roku oraz przyjęcia Regulaminu 
przyznawania Nagrody Roku Miasta Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 490/2005 – zmian budżetu miasta na 2005 rok /korekta/ 
 
Uchwała nr 491/2005 – ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, wyodrębnionego w 
budżecie Miasta Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 492/2005 – określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 493/2005 – ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
 
Uchwała nr 494/2005 – ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 495/2005 – częściowej zmiany Uchwały Nr 18/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
 

 
podjętych na Sesji RM w dniu 24 marca 2005 r. 

 
Uchwała nr 496/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do 
Spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach oraz określenia zasad nabycia akcji. 
 
Uchwała nr 497/2005 w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu „Nasz Urząd w Unii Europejskiej” w 
ramach programu PHARE 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy 
 



Uchwała nr 498/2005 w sprawie: przyjęcia informacji Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie na temat 
„Polityka kadrowa w Urzędzie Miasta. Ocena stanu obecnego i zamierzenia do końca kadencji” 
 
Uchwała nr 499/2005 w sprawie: wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania i  przekazywania 
stypendiów dla doktorantów z Siemianowic Śląskich w latach2004 – 2007” w ramach Działania 2.6: 
„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 
Budżetu Państwa 
 
Uchwała nr 500/2005 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji i granic aglomeracji 
 
Uchwała nr 501/2005 w sprawie: zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. 
 
Uchwała nr 502/2005 w sprawie: zmiany treści załączników nr 1 i 2 do Uchwały Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 455/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., dotyczących zestawienia przychodów i 
wydatków odpowiednio Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2005 r. 
 
Uchwała nr 503/2005 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Konkursu na najlepszy lokal 
użytkowy dostosowany dla Osób Niepełnosprawnych 
 
Uchwała nr 504/2005 w sprawie: poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego 
 
Uchwała nr 505/2005 w sprawie: inicjatywy ustawodawczej 
 
Uchwała nr 506/2005 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 464/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta  
 
Uchwała nr 507/2005 w sprawie: ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów słuchaczy zamieszkałych w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 508/2005 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Tacy sami” przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 
Działanie 1.4 – „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 
 
Uchwała nr 509/2005 w sprawie: rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach 
budżetowych Miasta Siemianowic Śląskich  
 
Uchwała nr 510/2005 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Nr 454/2004 z dnia 30 
grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2005 rok  
 
Uchwała nr 511/2005 w sprawie: Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 512/2005 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2005 rok 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 28 kwietnia 2005 r. 
 
Uchwała nr 513/05 – rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 r.i udzielenia 



absolutorium Prezydentowi Miasta 
 
Uchwała nr 514/05 – przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Siemianowicach Śląskich za 2004 r. oraz informacji na temat potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 
Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 515/05 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym 
Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 r. 
 
Uchwała nr 516/05 – nadania nazw „Mieszka I” i „Zygmunta Starego” ulicom osiedlowym łączącym od 
strony południowej z ul.Władysława Jagiełły. 
 
Uchwała nr 517/05 – określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Siemianowice Śląskie, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach  roku szkolnego 
 
Uchwała nr 518/05 – utworzenia gimnazjum integracyjnego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy 
ulicy Akacjowej 7 
 
Uchwała nr 519/05 – zmiany siedziby Policealnego Studium Ekonomicznego przy ul. Wyspiańskiego 5 
w Siemianowicach Śląskich oraz włączenia szkoły w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych  
 
Uchwała nr 520/05 – gratyfikacji pieniężnej dla Pana Pawła Kopikowskiego z okazji 60-rocznicy 
zakończenia II wojny światowej 
 
Uchwała nr 521/05 – zatwierdzenia zmian do tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w 
Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 522/05 – zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 464/2001 z dnia 30 
sierpnia 2001 r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów   
 
Uchwała nr 523/05 – częściowej zmiany Uchwały Nr 464/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta 
 
Uchwała nr 524/05 – zmian budżetu miasta na 2005 rok 
 
Uchwała nr 525/05 - zmian budżetu miasta na 2005 r. /mieszkania socjalne/ 
 
Uchwała nr 526/05 – źródeł finansowania inwestycji budowy mieszkań socjalnych. 
 
Uchwała nr 527/05 – zmian budżetu miasta na 2005 rok (wydatki inwestycyjne) 
 
Uchwała nr 528/05  - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Andrzejowi 
Ścigale. 
 
Uchwała nr 529/05 -  nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Joachimowi Dyli. 
 
Uchwała nr 530/05 -  nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Piotrowi Klusce. 
 
Uchwała nr 531/05 -  częściowej zmiany uchwały nr 509/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 
24 marca 2005 roku w sprawie rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach 
budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie. 
 



Uchwała nr 532/05 – wyrażenia woli wprowadzenia do praktyki funkcjonowania Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich głosowania jawnego imiennego. 
 
Uchwała nr 533/05 – zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich kontroli 
kompleksowej w zakresie prawidłowości zbycia mienia komunalnego. 
 
 

podjętych na Sesji RM w dniu 19 maja 2005 r. 
 
Uchwała nr 534/2005 - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Marianowi 
Marczyńskiemu 
 
Uchwała nr 535/2005 – przyjęcia informacji o sytuacji szkolnictwa w mieście oraz o działaniach 
zmierzających do racjonalizacji wydatków na oświatę 
 
Uchwała nr 536/2005 – przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w 2004 roku 
 
Uchwała nr 537/2005 – częściowej  zmiany uchwały Nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 28 października 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych 
z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością 
miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie 
 
Uchwała nr 538/2005 – częściowej zmiany Statutu Siemianowickiego Centrum Kultury w 
Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 539/2005 – wyboru przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Hanki Sawickiej w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 540/2005 – wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego 
nieruchomości lokalowych znajdujących się w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w 
Siemianowicach Śląskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych obiektu oraz w gruncie 

 
Uchwała nr 541/2005  – zmian budżetu miasta na 2005 rok 
 
Uchwała 542/2005 – zmiany uchwały nr 13/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 listopada 
2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Pana 
mgr Zbigniewa Pawła Szandara. 
 
Uchwała nr 543/2005 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Alojzemu 
Supernokowi 
 
Uchwała nr 544/2005 - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Eugeniuszowi 
Depcie 
 
Uchwała nr 545/2005 - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Stanisławowi 
Tomczykowi 
 
Uchwała nr 546/2005 - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Ryszardowi 
Olkowi 
 
Uchwała nr 547/2005 - nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Ryszardowi 
Gucowi 
 



Uchwała nr 548/2005 – wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich 
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Boisko ze sztuczną trawą”,  do kwoty 413.000,00 zł. 
 
Uchwała nr 549/2005 – w sprawie skargi Stowarzyszenia Ochrony Środowiska w Siemianowicach 
Śląskich na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich 
 
Uchwała nr 550/2005 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Piotrowi 
Weintritowi 
 
 

podjętych na Sesji Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2005 r. 
 
Uchwała nr 551/05 – w sprawie przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
 
Uchwała nr 552/05 – w sprawie przyjęcia informacji Prezydenta Miasta na temat gospodarowania 
mieniem komunalnym 
 
Uchwała nr 553/05 – w sprawie ustalenia wykonywania świadczeń Oddziału Nefrologii, Stacji Dializ 
i Poradni Nefrologicznej po ich likwidacji w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 554/05 – w sprawie zmiany Uchwały nr 484/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 
w wysokości 16.600.000 zł 
 
Uchwała nr 555/05 – w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok 
/ujemny wynik/ 
 
Uchwała nr 556/05  - w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok 
/korekta/ 
 
Uchwała nr 557/05 – w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 „Obszary podlegające 
restrukturyzacji”. Tytuł zgłaszanego projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic 
Bytkowska – Westerplatte” 
 
Uchwała nr 558/05 – w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu ogłoszonego 
w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia 
w górnictwie węgla kamiennego” z projektem: „Przebudowa skrzyżowania ulic 
Bytkowska – Westerplatte” 
 
Uchwała nr 559/05 – w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego – działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Tytuł 
zgłaszanego projektu: „Platforma wymiany danych pomiędzy 
służbami miasta Siemianowice Śląskie” 
 
Uchwała nr 560/05 – w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 3.3 „Zdegradowane obszary 
miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Tytuł zgłaszanego projektu: „Adaptacja budynku 
dawnej szkoły podstawowej na potrzeby MCZK”. 
 
Uchwała nr 561/05 – w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 586/2002 w sprawie częściowej 



zmiany uchwały 547/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z siedzibą w Siemianowicach 
Śląskich przy ul. Matejki 5 w szkoły ponadgimnazjalne 
 
Uchwała nr 562/05 – w sprawie przekształcenia szkoły policealnej – Policealne Studium Ekonomiczne 
z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich w Zespół Szkół Techniczno- 
Usługowych – Szkoła Policealna z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 563/05 – w sprawie zasad udostępniania lokali użytkowych na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie 
 
Uchwała nr 564/05 – w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich i zatwierdzenia zmiany 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 565/05 – w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 566/05 – w sprawie częściowej zmiany Statutu Domu Kultury „Pod Jarzębiną”  
w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 567/05 – w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim /SEKAP/ 
 
 

podjętych na Sesji Rady Miasta w dniu 18 lipca 2005 r. 
 
Uchwała nr 568/2005 - w sprawie opinii do projektu  programu restrukturyzacyjnego Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 569/2005 - w sprawie wytypowania Przedstawicieli Rady Miasta Siemianowic Śląskich do 
Komisji Konkursowej  ds.  przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa w  Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. 
 
 

podjętych na Sesji Rady Miasta  w dniu 28 lipca 2005 r. 
 

Uchwała nr 570/2005  – przyjęcia informacji z działalności Pełnomocnika Prezydenta ds. osób   
Niepełnosprawnych, Społecznej Powiatowej Rady ds. osób Niepełnosprawnych oraz   
Miejskiego Zespołu Programowego „Siemianowice Śląskie – Miasto bez Barier”  
  
Uchwała nr 571/2005  – częściowej zmiany uchwały Nr 482/2005 Rady Miasta Siemianowice  
Śląskie z dnia 24 lutego 2005 r. 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 2005. 
 
Uchwała nr 572/2005   - zmian budżetu miasta na 2005 rok (udziały, ujemny wynik, opracowania 
projektowe) 
 
Uchwała nr 573/2005 – zmian budżetu miasta na 2005 rok (MOSiR, Biblioteki, inwestycje) 
 
Uchwała nr 574/2005- utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 



 
Uchwała nr 575/2005– utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   
 
Uchwała nr 576/2005– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela,  zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Siemianowice Śląskie   
 
Uchwała nr 577/2005– określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w 
szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie   
 
Uchwała nr 578/2005– częściowej zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siemianowicach 
Śląskich  
 
Uchwała nr 579/2005– przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd    
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach Zintegrowanego  Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego – działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Tytuł 
zgłaszanego projektu: „Platforma wymiany  danych pomiędzy służbami miasta Siemianowice Śląskie” 
 
Uchwała nr 580/2005– przystąpienia do Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego   
„Karbona” w Siemianowicach Śląskich – Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych. 
 
Uchwała nr  581/2005– powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 582/2005 – powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie    
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich  
 
Uchwała nr 583/2005 – upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  
Panią Aleksandrę Drabek i Adwokata Pana Andrzeja Konieczko, udzielając   
pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na skargę Spółki z o.o. „Landeco”  
w Katowicach na Uchwałę nr 380/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 22.07.2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do   
reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem   
Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie. 
 
 

podjętych na Sesji Rady Miasta  w dniu 29 września 2005 r. 
 
Uchwała nr 584/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Uchwała nr 585/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku pionu nefrologii Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nefrolux” 
sp. c. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1 b reprezentowanej przez Lucjana 
Sobieraja i Wojciecha Kamińskiego. 
 
Uchwała nr 586/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Uchwała nr 587/2005 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 



roku. 
 
Uchwała nr 588/2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 422/2004 Rady Miasta  Siemianowice 
Śląskie z dnia 25 listopada 2004 r. wyrażającej zgodę na przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu: „ Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu: Program terapeutyczno – edukacyjny 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu „Krzesanie nadziei”. 
 
Uchwała nr 589/2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 482/2005 Rady Miasta Siemianowice 
Śląskie z dnia 24 lutego 2005 r. 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 2005 i częściowej zmiany uchwały Nr 
571/2005 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 lipca 2005 r. 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 2005. 
 
Uchwała nr 590/2005 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta pod nazwą Straż Miejska w 
Siemianowicach Śląskich i nadania jej regulaminu organizacyjnego. 
 
Uchwała nr 591/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych w Siemianowicach Śląskich.  
 
Uchwała nr 592/2005 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej nr 3 mieszczącej się przy ul Bratniej 1, 
zawieszonej w swojej działalności w styczniu 2004 r. oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 593/2005 w sprawie częściowej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 594/2005 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miasta Siemianowice Śląskie na nabycie 
od Huty „Jedność” S.A. w likwidacji nieruchomości położonej przy ul. 27 Stycznia 3 obciążonej 
hipoteką. 
 
Uchwała nr 595/2005 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miasta Siemianowice Śląskie na nabycie 
od Huty „Jedność” S.A. w likwidacji nieruchomości położonej przy ul. 27 Stycznia 1 obciążonej 
hipoteką. 
 
Uchwała nr 596/2005 w sprawie objęcia przez Miasto Siemianowice Śląskie udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.  
 
Uchwała nr 597/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 423.960 zł na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i 
modernizacją instalacji c.o. budynku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6”.  
 
Uchwała nr 598/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, 
wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, 
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, zatrudnionym w szkołach i  placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Siemianowice Śląskie. 
 



Uchwała nr 599/2005 w sprawie nadania numeru i statutu gimnazjum integracyjnemu z siedzibą przy 
ulicy Akacjowej 7 w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 600/2005 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych z siedzibą w Siemianowicach 
Śląskich przy ulicy Akacjowej 7. 
 
Uchwała nr 601/2005 w sprawie nowej organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
„Meritum” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 602/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu do „Programu łagodzenia w 
regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Tytuł 
zgłaszanego do konkursu projektu: 
”Modernizacja budynku i prace wykończeniowe przy adaptacji kondygnacji piwnicznej na pomieszczenia 
biurowe w PUP Siemianowice Śląskie” 
 
Uchwała nr 603/2005 w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu w ramach 
„Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego”. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu: „Remont bieżący wiaduktu w ul. Wieczorka w 
Siemianowicach Śląskich” 
 
Uchwała nr 604/2005 w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu w ramach 
„Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego”. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy 
Michałkowice w Siemianowicach Śląskich” 
 
Uchwała nr 605/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. (inwestycje, dotacje, oświata) 
 
Uchwała nr 606/2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śląskich  
 
Uchwała nr 607/2005 w sprawie przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do konkursu w ramach 
„Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego”. Tytuł zgłaszanego do konkursu projektu: „Budowa kompleksu sportowego  Siemion  - III 
etap” 
 
Uchwała nr 608/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Uchwała nr 609/2005 w sprawie stanowiska w sprawie zamiaru przekazania przez Wojewodę Śląskiego 
akcji/udziałów skomercjalizowanego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) 
województwu Śląskiemu. 
 
Uchwała nr 610/2005 w sprawie zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.  
 
 

podjętych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.10.2005 r. 
 
Uchwała nr 611/2005 w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego 
 
Uchwała nr 612//2005 w sprawie przyjęcia informacji Prezydenta Miasta na temat przedstawienia 
i oceny zrealizowanych projektów ze środków pozabudżetowych 
 
Uchwała nr 613/2005 w sprawie utworzenia poradni: diabetologicznej, proktologicznej i chorób naczyń  
w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich 
 



Uchwała nr 614/2005 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich 
 
Uchwała nr 615/2005 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w 
Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego Uchwałą nr 192/2003 RM Siemianowic Śląskich z 25.09.2003 
r z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 223/2003 
r., z 27.11.2003 r., nr 238/2003 z 18.12.2003 r., nr 477/2005 z 24.02.2005 r., nr 521/2005 z 28.04.2005 r., 
nr  586/2005 z 29.09.2005 r. 
 
Uchwała nr 616/82005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2004 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siemianowicach Śląskich  
 
Uchwała nr 617/2005  w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 28.10.2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z 
tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością 
miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie 
 
Uchwała nr 618/2005 w sprawie nadania nazwy „Zgody”, ulicy łączącej ulicę Spacerową z ulicą 
Henryka Krupanka 
 
Uchwała nr 619/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, usytuowanych w rejonie ul. Wiejskiej w trybie publicznego przetargu 
 
Uchwała nr 620/2005 w sprawie określenia na rok 2006 liczby przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta Siemianowice Śląskie  
 
Uchwała nr 621/2005 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów, 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich 
 
Uchwała nr 622/2005 w sprawie zmian  budżetu miasta na 2005 rok 
 
Uchwała nr 623/2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 464/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady 
Miasta 
 
Uchwała nr 624/2005 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do 
Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich 
 
Uchwała nr 625/2005 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Miasta Siemianowic Śląskich” Pani 
Barbarze Blidzie 
 
Uchwała nr 626/2005 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z siedzibą w 
Siemianowicach Śląskich przy ul. Lipowej 3 
 
Uchwała nr 627/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (świadczenia rodzinne) 
 
Uchwała nr 628/2005 w sprawie uznania skargi na działalność Prezydenta Miasta i służb podległych 
dotyczącej „umów dzierżawy ogródków działkowych” przy ul. Kochanowskiego za bezzasadną 
 
Uchwała nr 629/2005 w sprawie uznania skargi dotyczącej braku skutecznych działań w sprawie 
udzielenia Józefowi Ściborowi pomocy w egzekwowaniu od sąsiada usunięcia z drzew usytuowanych 
przy granicy działek, gałęzi i owoców zanieczyszczających teren posesji skarżącego, a także niemożności 
osobistego spotkania z Prezydentem Miasta w ramach przyjęć skarg i wniosków za bezzasadną 



podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005 r. 
 
 
Uchwała nr 630/2005 w sprawie przyjęcia do wiadomości opracowania nt. „Oceny realizacji interpelacji 
radnych Rady Miasta za okres od listopada 2003 roku do października 2005 roku. 
 
Uchwała nr 631/2005 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich na rok 2006. 
 
Uchwała nr 632/2005 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowic Śląskich na rok 
2006 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.  
 
Uchwała nr 633/2005 w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się na własność 
Gminy. 
 
Uchwała nr 634/2005 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu 
Zdzisławowi Janeczkowi. 
 
Uchwała nr 635/2005 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu 
Julianowi Gembalskiemu. 
 
Uchwała nr 636/2005 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Józefowi 
Skrzekowi. 
 
Uchwała nr 637/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Uchwała nr 638/2005 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Miejska w 
Siemianowicach Śląskich i nadania jej regulaminu organizacyjnego. 
 
Uchwała nr 639/2005 w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich 
Panią Aleksandrę Drabek i Adwokata Pana Andrzeja Konieczko, udzielając pełnomocnictwa do 
sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Spółki z o.o. ”Landeco” w Katowicach do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w przedmiotowej sprawie. 
 
Uchwała nr 640/2005 w sprawie wystąpienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich ze skargą kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku z dnia 26.09.2005 r. sygn. akt III SA/GI 
850/05 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.  
 
Uchwała nr 641/2005 w sprawie uznania skargi p. Jana Lamika zam. (dane objęte ochroną danych 
osobowych), dotyczącej niewłaściwej pracy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.  
 
Uchwała nr 642/2005 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2005 rok /PUP, MOSiR, WPI, dochody 
własne/ 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2005 r. 
 
Uchwała nr 643/2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 589/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 29 września 2005 r. 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 2005. 
 
Uchwała nr 644/2005 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 



na terenie miasta Siemianowic Śląskich. 
 
Uchwała nr 645/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Siemianowic Śląskich. 
 
Uchwała nr 646/2005 w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta podatku od posiadania psów. 
 
Uchwała nr 647/2005 w sprawie rozpatrzenia wniosków Pana Józefa Glonka zamieszkałego (dane objęte 
ochrona danych osobowych) przedstawionych w piśmie z dnia 16.05.2005 r. dotyczących zabezpieczenia 
interesów Miasta oraz likwidacji rażącej niegospodarności występującej w gospodarce odpadami 
komunalnymi. 
 
Uchwała nr 648/2005 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Powstańców 45. 
 
Uchwała nr 649/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Uchwała nr 650/2005 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych. 

Uchwała nr 651/2005 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 601/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 
dnia 29 września 2005 r. w sprawie nowej organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
„Meritum” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 652/2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 206/2003 z dnia 9 października 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Siemianowic Śląskich. 
 
Uchwała nr 653/2005 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. 
 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 27 grudnia 2005 r. 
 
 
Uchwała nr 654/2005 w sprawie budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Uchwała nr 655/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (ujemny wynik finansowy) 
 
Uchwała nr 656/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (subwencja oświatowa), 
 
Uchwała nr 657/2005 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 27 października 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich 
 
Uchwała nr 658/2005 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu targowisk miejskich w 
Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik numer 1 do Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionego Uchwałą nr 657/2005 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2005 r. 
 
Uchwała nr 659/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r. 
 
Uchwała nr 660/2005 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich. 
 



Uchwała nr 661/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 662/2005 w sprawie korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007 będących w posiadaniu Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na terenie miasta Siemianowice Śląskie w 
części dotyczącej 2006 roku. 
 
Uchwała nr 663/2005 w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.03.2006 r. do 
28.02.2007 r.” 
 
Uchwała nr 664/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu „Śląskie kobiety biznesu” w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.6 – „Integracja 
i reintegracja zawodowa kobiet”. 
 
Uchwała nr 665/2005 w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
 
Uchwała nr 666/2005 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. 
 
Uchwała nr 667/2005 w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 
 
Uchwała nr 668/2005 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Uchwała nr 669/2005 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Miejska w 
Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 670/2005 w sprawie nadania Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich regulaminu 
organizacyjnego. 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006 r. 
 

 

Uchwała nr 671/2006 w sprawie przyjęcia informacji na temat: „Działalność gospodarcza na terenie 
miasta. Stan aktualny”, 
 
Uchwała nr 672/2006 w sprawie przyjęcia Strategii Informatyzacji Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich, 
 
Uchwała nr 673/2006 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Górnośląski 
Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach, 
 
Uchwała nr 674/2006 w sprawie przystąpienia do programu z projektem „Pomoc stypendialna  
dla studentów z Siemianowic Śląskich” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Działanie 2.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 
oraz zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów studenckich dla projektu pn.: „Pomoc 
stypendialna dla studentów z Siemianowic Śląskich”, 
 
 
Uchwała nr 675/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości  291 811,00 zł  
na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: Docieplenie budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 5 i ulicy 



Kruczkowskiego 3, 
 
 
Uchwała nr 676/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Chorzowskiej 14 oraz projektu 
technicznego pod nazwą „Koncepcja programowo-przestrzenna Budynku nr 1 i nr 2 Sądu Rejonowego  
w Siemianowicach Śl. przy ul. Chorzowskiej 14”, 
 
 
Uchwała nr 677/2006 w sprawie uznania skargi p. Krzysztofa Mutryna, dotyczącej naruszenia KPA 
przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za zasadną. 
 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006 r. 
 

 

Uchwała nr 678/2006 w sprawie przyjęcia informacji nt.: „Stan bezpieczeństwa w mieście” 
 

Uchwała nr 679/2006 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie 
  
Uchwała nr 680/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich      
 
Uchwała nr 681/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich  

 
Uchwała nr 682/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich do ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób 
Niepełnosprawnych konkursu: „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Tytuł 
zgłaszanego do konkursu projektu „Prometeusz” – program doskonalenia sztuki kontaktu  
z niepełnosprawnym klientem. 
  
Uchwała nr 683/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie ilości łóżek szpitalnych w Oddziale 
Rehabilitacji Narządu Ruchu Szpitala Miejskiego w  Siemianowicach Śląskich z 30 do 40 
   
Uchwała nr 684/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok 
             
Uchwała nr 685/2006 wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Pływalni 
Miejskiej w Siemianowicach Śląskich 
  
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 23 marca 2006 r. 
 
Uchwała nr 686/2006 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich informacji na temat: 
„Realizacji programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego – po półroczu jego obowiązywania. 
Realizacja zaleceń audytu” 

            
Uchwała nr 687/2006 w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich na temat przyjętych darowizn oraz dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w 
2005 roku 



 
Uchwała nr 688/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2005 
            
Uchwała nr 689/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich  

 
Uchwała nr 690/2006 w sprawie zatwierdzenia projektu „Droga do pracy” przeznaczonego dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich – Działanie 1.5 – „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 
szczególnego ryzyka” 
 
Uchwała nr 691/2006 w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Klucz do pracy 
– aktywizacja osób bezrobotnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich – Działanie 1.3 – „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” 
 
Uchwała 692/2006 w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu „Teraz my -  
wprowadzenie bezrobotnej młodzieży na rynek pracy” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.2 – „Perspektywy dla młodzieży” 
 
Uchwała nr 693/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2005 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siemianowicach Śl.  
 
Uchwała nr 694/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości  
24.000.000 zł 
       
Uchwała nr 695/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok 
            
Uchwała nr 696/2006w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok /korekta/ 
 
Uchwała nr 697/2006 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 2006 

 
Uchwała nr 698/2006 w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich nr 666/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r., dotyczącej zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. 
 
Uchwała nr 699/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 171/2003 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz członków Rady Oświatowej 
Miasta Siemianowice Śląskie 
 
Uchwała nr 700/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 674/2006 z dnia 26 stycznia 2006 
dotyczącej przystąpienia do konkursu z projektem „Pomoc stypendialna dla studentów z Siemianowic 
Śląskich” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2: 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, oraz zatwierdzenia „Regulaminu     
przyznawania stypendiów studenckich dla projektu pn.: „Pomoc stypendialna dla studentów  
z Siemianowic Śląskich” 
 
Uchwała nr 701/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 679/2006 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich  z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków  
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków  obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  przez Miasto  Siemianowice Śląskie 



 
 
Uchwała nr 702/2006 w sprawie przyjęcia do wspólnej realizacji zadania pod nazwą  „Punkty Pomocy  
Koleżeńskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  – Działanie 
1.5 – „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”. 
  
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2006 r. 
    

Uchwała nr 703/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok  
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. 
                                

Uchwała nr 704/2006 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w 2005 roku. 
 
Uchwała nr 705/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok 
 
Uchwała nr 706/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 154/2003 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie tworzenia mieszkań chronionych. 
 
Uchwała nr 707/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 255.689,00 zł na sfinansowanie 
zadań inwestycyjnych: Docieplenie budynku przy ulicy Kruczkowskiego 1 i przy ulicy Kruczkowskiego 
5. 

 
Uchwała nr 708/2006 w sprawie częściowej zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów studenckich 
dla projektu pn.: „Pomoc stypendialna dla studentów z Siemianowic Śląskich” w ramach Działania 2.2: 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiąca załącznik do Uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie 
nr 674/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.  
 
Uchwała nr 709/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
 
Uchwała nr 710/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok (Punkty Pomocy Koleżeńskiej) 

Uchwała nr 711/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 234/96 z dnia 
12 września 1996 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
 
 

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2006 r. 
    

Uchwała nr 712/2006 w sprawie przyjęcia informacji na temat wskaźników porównawczych, 
umożliwiających racjonalne rozłożenie wydatków przeznaczonych na oświatę w Mieście Siemianowice 
Śląskie. 
                               
Uchwała nr 713/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2005 r. oraz informacji na temat potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 714/2006 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Siemianowicach Śląskich (MOPS) w celu utworzenia w strukturze organizacyjnej MOPS Klubu 
Integracji Społecznej.  
 



Uchwała nr 715/2006 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg w mieście 
Siemianowice Śląskie. 
 
Uchwała nr 716/2006 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 486/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania  
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
 
Uchwała nr 717/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz 
informacji z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  
i samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze danego roku.   
 
Uchwała nr 718/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok. 
  

 
 

podjętych na sesji Rady Miasta 22.06.2006 r. 
 
Uchwała nr 719/2006 w sprawie „Gospodarka komunalna – stan infrastruktury”. 
 

Uchwała nr 720/2006 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie. 
 

Uchwała nr 721/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr 670/2005 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 
dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich regulaminu 
organizacyjnego. 
 

Uchwała nr 722/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
dla pracowników Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 723/2006 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 464/2001 z 
dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów. 
 

Uchwała nr 724/2006 w sprawie rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 725/2006 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta nr 707/2006 z 27.04.2006 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w wysokości 255.689,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: Docieplenie 
budynku przy ulicy Kruczkowskiego 1 i przy ulicy Kruczkowskiego 5. 
 

Uchwała nr 726/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Siemianowice Śląskie do sieci tematycznej „Hous 
– Es” w ramach europejskiego programu „URBACT”. 
 

Uchwała nr 727/2006 w sprawie – zmian budżetu miasta na 2006 rok. 
 

Uchwała nr 728/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 13/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 
21 istopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Pana mgr Zbigniewa Pawła Szandara. 
 



Uchwała nr 729/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 730/2006 w sprawie częściowej zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 731/2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  
w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 732/2006 w sprawie częściowej zmiany Statutu Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich. 
 

Uchwała nr 733/2006 w sprawie upoważnienia Radców Prawnych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich: 
Panią Aleksandrę Drabek oraz Pana Andrzeja Bazańskiego, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia 
odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na Uchwałę nr 673/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 26.01.2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w 
przedmiotowej sprawie.  
                                                                                                                                                     
Uchwała nr 734/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 715/2006 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 25 maja 2006 r. 
 

Uchwała nr 735/2006 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie 
województwa śląskiego.   

Uchwała nr 736/2006 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
Uchwała nr 737/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Uchwała nr 738/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 739/2006 w sprawie przyjęcia „zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych”. 
 
Uchwała nr 740/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 697/2006 Rady Miasta Siemianowice 
Śląskie z dnia 23.03.2006 r. 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 2006 rok. 
 
Uchwała nr 741/2006 w sprawie przystąpienia do programu z projektem „Europejskie stypendia dla 
studentów z Siemianowic Śląskich” w ramach Działania 2.2: „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 
 
Uchwała nr 742/2006 w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich. 
 
Uchwała nr 743/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Uchwała nr 744/2006 w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich nr 698/2006 z dnia 23 marca 2006 r., dotyczącej zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.       



 
podjętych na sesji Rady Miasta 21.09.2006 r. 

 

Uchwała nr 745/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 
roku informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 roku samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury 

   

Uchwała nr 746/2006 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej materiałów i odpadów niebezpiecznych 
występujących na terenie Miasta Siemianowice Śląskie 

 

Uchwała nr 747/2006 w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich na temat zbytych środków trwałych za rok 2005  

 

Uchwała nr 748/2006 w sprawie przyjęcia informacji na temat "Realizacji programu restrukturyzacji 
Szpitala Miejskiego" po roku jego obowiązywania. 

 

Uchwała nr 749/2006 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz gminy Katowice własności 
udziału Gminy Siemianowice Śląskie w nieruchomości niezabudowanej oznaczonejw ewidencji gruntów 
miasta Katowice numerami działek 36/1, 36/2 oraz 35/3 o łącznej powierzchni 11.190 m2 

 

Uchwała nr 750/2006 w sprawie zmiany planu na 2006 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym 

 

Uchwała nr 751/2006 w sprawie rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach 
budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie 

 

Uchwała nr 752/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok 

 

Uchwała nr 753/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 674/2006 z dnia 26 stycznia 2006 
dotyczącej przystąpienia do konkursu z projektem „Pomoc stypendialna dla studentów z Siemianowic 
Śląskich” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2: 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", oraz zatwierdzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendiów studenckich dla projektu pn.: "Pomoc stypendialna dla studentów  
z Siemianowic Śląskich"   

 

Uchwała nr 754/2206 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto Siemianowice 
Śląskie akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach od Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach 
 

Uchwała nr 755/2006 w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania do przeprowadzenia 
wyborów do Rady Miasta Siemianowic Śląskich, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta 
Miasta Siemianowic Śląskich 

 

Uchwała nr 756/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 740/2006 Rady Miasta Siemianowice 
Śląskie z dnia 27 lipca 2006 r. 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 2006 
 

Uchwała nr 757/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok /oświata, program profilaktyki 
zdrowotnej, gospodarka mieszkaniowa/  

 
Uchwała nr 758/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Siemianowic 
Śląskich  

 podjętych na sesji Rady Miasta 12.10.2006 r. 
 

Uchwała nr 759/2006 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowic Śląskich na rok 
2007 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.    
 
Uchwała nr 760/2006 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich na rok 2007. 

 
Uchwała nr 761/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie ilości łóżek  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemianowicach Śląskich z 35 
do 37.  
 
Uchwała nr 762/2006 w sprawie określenia na rok 2007 liczby przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie. 
 
Uchwała nr 763/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Uchwała nr 764/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 339/2004 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 
 
Uchwała nr 765/2006 w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów, 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich.  
 
Uchwała nr 766/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 673/2006 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pn. „Górnośląski 
Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach. 
 
Uchwała nr 767/2006 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela miasta Siemianowice Śląskie 
ojcu werbiście Jerzemu Palce.                                                                                                                              
 
Uchwała nr 768/2006 w sprawie wyrażenia woli na przekazanie środków finansowych stanowiących 
nadwyżkę powyżej 59% udziału Miasta Siemianowice Śląskie w projekcie „Modernizacja Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć – Szpital Miejski  
w Siemianowicach Śląskich” na zadania inwestycyjne w 2006 i 2007 roku Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich.         
          
Uchwała nr 769/2006 w sprawie uznania skargi p. Józefa Orskiego na działalność MOPS, za bezzasadną. 
 
Uchwała nr 770/2006 w sprawie uznania skargi p. Marka Kuźnika dotyczącej nie udzielenia odpowiedzi 
na pismo za zasadną. 
 



podjętych na sesji Rady Miasta 20.10.2006 r. 
 

 

Uchwała nr 771/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok (oświata, PUP, Gospodarka 
komunalna) 
 
Uchwała nr 772/2006 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół 
Sportowych z siedzibą przy ulicy Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich. 
 

 
 


