
                                            PROTOKÓŁ Nr  XXXIX/2014
z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 27 lutego 2014 r.
w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
                               ul. Jana Pawła II 10.

Sesję rozpoczęto o godz.13.00

W Sesji udział  wzięło 22  radnych na ogólną liczbę 23. 

porządek obrad:  

1. Otwarcie Sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
  
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 23 stycznia 2014 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Skargi wpływające do Rady Miasta.

14/XXXIX/14 -  uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.

7. Informacja na temat funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi w Siemianowicach 
Śląskich.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXXIX/14 - wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokali  garażowych  nr  7  i  8, 
usytuowanych  w  obrębie  nieruchomości  położonej  w  rejonie  ul.  Leśnej,  stanowiącej  działki 
geodezyjne  nr  56-828/9  i  56-1030/293  o  łącznej  pow.  2413  m²  ,  z  jednoczesnym  oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tych garaży.

2/XXXIX/14  -  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  56 
usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 
2782/275 o pow. 4514 m² zapisanej w księdze wieczystej KA1I/6084/4  z jednoczesnym oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu.

3/XXXIX/14  - wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  27, 
usytuowanego w obrębie  nieruchomości  położonej  w rejonie ul.  Klonowej,  stanowiącej  działkę 
geodezyjną nr 56-764/9 o pow. 3033  m²,  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu.

4/XXXIX/14 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012  z dnia 
5  listopada  2012  r.  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta 
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Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz 5918) zmienionej uchwałą Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 345/2013 z dnia 5 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2013 r., poz. 2585) 
oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 353/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz.  
Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3132).

5/XXXIX/14 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013  z dnia 
24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., 
poz. 1822) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 
2013 r., (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 2587) oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
nr 409/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4941).

6/XXXIX/14  - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 
5  marca  2013  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów 
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi   (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  2013  r.,  poz.  2586)  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 354/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3133).

7/XXXIX/14 - nadania drodze wewnętrznej nazwy – Jodłowa.

8/XXXIX/14 -  nadania drodze wewnętrznej nazwy – Malinowa.

9/XXXIX/14 – zmian budżetu miasta na 2014 rok.

10/XXXIX/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

11/XXXIX/14  -  uchylenia  uchwały  nr  452/2004  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  z  dnia 
16  grudnia  2004  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody za  zawieranie  porozumień  pomiędzy miastem 
Siemianowice Śląskie  a innymi gminami,  dotyczących zwrotu kosztów dotacji  udzielanej  przez 
miasto  Siemianowice  Śląskie  na  każdego  ucznia  uczęszczającego  do  przedszkola  publicznego, 
prowadzonego  przez  organ  inny  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  i  przedszkola 
niepublicznego  na  terenie  miasta  Siemianowice  Śląskie,  a  niebędącego  mieszkańcem  miasta 
Siemianowice Śląskie.

12/XXXIX/14  -  przyjęcia  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na 
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego w szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez 
miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2013 r.

13/XXXIX/14 -  powołania składu Rady Społecznej działającej przy  Samodzielnym Publicznym 
Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad Sesji.
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Ad. 1

Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula otworzył XXXIX Sesję Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich  i  stwierdził  na  podstawie  listy  obecności,  że  Rada  jest  władna  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Następnie  przywitał  Pana  Krzysztofa  Jamrozowicza  –  Dyrektora  Szkolnego  Schroniska 
Młodzieżowego – Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie,  Prezydenta Miasta Pana 
Jacka Guzego, I Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Dariusza Bochenka, II Zastępcę Pana Henryka 
Ptasznika,  Sekretarza  Miasta  Pana  Piotra  Madeję,  Skarbnika  Miasta   Pana  Henryka  Falkusa, 
Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów,  Mieszkańców oraz Radnych.

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  iż  w  skład  Komisji  Uchwał  wchodzą  Radni: 
Pani Grażyna Bartel,  Pani Beata Breguła,  Pani Barbara Merta,  Pani Marzena Ziaja,   Pan Jacek 
Rzepczyk.

Ad. 2

Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezydent Miasta przekazał w terminie 7 dni pod 
obrady Rady Miasta następujący projekt uchwały:

13/XXXIX/14 w sprawie: powołania składu Rady Społecznej działającej przy  Samodzielnym 
Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

Włączenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad  nie wymaga głosowania.

Komisji Finansowo-Budżetowa zapoznała się z  projektem uchwały,   nie wydała opinii.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował,  że z inicjatywy Komisji Rewizyjnej wpłynął  projekt 
uchwały nr 14/XXXIX/14 w sprawie: uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną

Projekt nie był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach  Komisji.

Włączenie projektu uchwały do porządku obrad Sesji wymaga głosowania większością głosów.

Przewodniczący  Rady  Miasta  poddał  pod  głosowanie  włączenie  do  porządku  obrad   projekt 
uchwały:

14/XXXIX/14  w sprawie:  uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną

głosowanie nad włączeniem ww. projektu uchwały nr 14/XXXIX/14

     za             -  22         
przeciw    -   0

            wstrzym.  -   0    

Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził,  że  ww. projekt  uchwały został  włączony do porządku 
obrad.                     

      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/                           
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Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że do protokołu nie zostały zgłoszone zmiany, w związku 
z tym poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu.

głosowanie:                                      za                 -                   21
                                                          przeciw        -                   0
                                                          wstrzym.      -                   0         
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.                               

 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został przyjęty.

Ad. 4

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Miasta  –  podziękował   Panu  Krzysztofowi 
Jamrozowiczowi  -   Dyrektorowi  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  –  Ośrodka  Edukacji 
Ekologicznej w Rajczy Nickulinie  za przyjęcie zaproszenia na Sesję i podziękował w imieniu Rady 
Miasta  i  Prezydenta  Miasta  Dyrektorowi  oraz  pracownikom  za  dynamiczną  współpracę  oraz 
zaangażowanie  w  działalność  społeczno-szkolną  na  terenie  naszego  miasta.  Podziękował  za 
działania  podjęte  wspólnie  z  Prezydentem Miasta,   które  umożliwiły  uczniom naszego  miasta 
skorzystanie  z oferty wyjazdowej.

Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Krzysztofowi Jamrozowiczowi -  Dyrektorowi 
Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  –  Ośrodka  Edukacji  Ekologicznej  w  Rajczy Nickulinie. 
Pan  Krzysztof  Jamrozowicz  omówił  minn  .współpracę  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego 
z młodzieżą siemianowicką,  przy  uwzględnieniu preferencyjnej polityki cenowej.

Przewodniczący Rady Miasta podziękował za przedstawioną prezentację.

Pan  Jacek Guzy Prezydent Miasta, 
podziękował za współpracę i złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Ad.5
Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny RM Jacek Rzepczyk
935-938/XXXIX/2014

/ w załączeniu /

Radna RM Dorota Połedniok 
939 i 951/XXXIX/2014

/ w załączeniu /
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Radna RM Jolanta Kopiec      
940/XXXIX/2014
/ w załączeniu /

Radny RM Marian Jadwiszczok 
941/XXXIX/2014
/ w załączeniu /

Radny RM Tomasz Dzierwa
942-944/XXXIX/2014

/ w załączeniu /

Radna RM Anna Zasada-Chorab
945-948/XXXIX/2014

/ w załączeniu /
Radny RM Jacek Blida
                                                                 949/XXXIX/2014

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji RM.

Radny RM Stefan Wieczorek 
950/XXXIX/2014
/ w załączeniu /

Radny RM Rafał Piech 
952-956/XXXIX/2014

/ w załączeniu /

Radny RM Tomasz Blacha 
957-964/XXXIX/2014

/ w załączeniu /

Radny RM Karol Termin 
965/XXXIX/2014
/ w załączeniu /

Radny RM Karol Termin 
                                                               966/XXXIX/2014

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji RM.

Radny RM Grzegorz Jurkiewicz
967-970/XXXIX/2014

/ w załączeniu /

Radny RM Adam Cebula 
971/XXXIX/2014
/ w załączeniu /
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Ad. 6

Skargi wpływające do Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że z inicjatywy Komisji Rewizyjnej wpłynął  projekt 
uchwały  w sprawie:

14/XXXIX/14 -  uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

14/XXXIX/14  -  uznania skargi Pana Jerzego Mzyka na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.

głosowanie nad projektem uchwały nr 14/XXXIX/14:
za             - 20         
przeciw    -   0

            wstrzym.  -   1    
 

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/    

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Ad. 7

Informacja na temat funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi w Siemianowicach 
Śląskich.

W dyskusji głos zabrali:

Jacek Guzy- Prezydent Miasta
Anna Zasada-Chorab
Jacek Guzy- Prezydent Miasta
Pani Dorota Połedniok
Zgłosiła wniosek formalny o zarządzenie 10 minutowej przerwy higienicznej.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pani Doroty Połedniok:

za               -                11
przeciw      -                  2
wstrzym.    -                  6

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty.
                              /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/
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Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady XXXIX Sesji RM.

W dyskusji głos zabrali:

Barbara Merta
Jacek Guzy – Prezydent Miasta

Ad. 8.
Podjęcie uchwał:

projekt uchwały:

1/XXXIX/14  -  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokali  garażowych  nr  7  i  8, 
usytuowanych  w  obrębie  nieruchomości  położonej  w  rejonie  ul.  Leśnej,  stanowiącej  działki 
geodezyjne  nr  56-828/9  i  56-1030/293  o  łącznej  pow.  2413  m²  ,  z  jednoczesnym  oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tych garaży.

Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 4, przeciw – 
0, wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                21
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 1

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

2/XXXIX/14  -  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  56 
usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę 
nr  2782/275  o  pow.  4514  m²  zapisanej  w  księdze  wieczystej  KA1I/6084/4  z  jednoczesnym 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu.
Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 4, przeciw – 
0, wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                21
przeciw      -                 0
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wstrzym.    -                 1

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

3/XXXIX/14  - wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  27, 
usytuowanego w obrębie  nieruchomości  położonej  w rejonie ul.  Klonowej,  stanowiącej  działkę 
geodezyjną  nr  56-764/9 o  pow. 3033  m²,  z  jednoczesnym oddaniem w użytkowanie  wieczyste 
ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu.

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała głosowała następująco: za – 4, 
przeciw – 0, wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                21
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  1

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww.  projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

4/XXXIX/14 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012  z dnia 
5  listopada  2012  r.  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta 
Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz 5918) zmienionej uchwałą Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 345/2013 z dnia 5 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.    z 2013 r., poz. 2585) 
oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 353/2013 z dnia  26 marca 2013 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3132).

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała głosowała następująco: za – 4, 
przeciw – 0, wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                18
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  4
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

5/XXXIX/14 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013  z dnia 
24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., 
poz. 1822) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 
2013 r., (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 2587) oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
nr 409/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4941).

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały  głosowała następująco: za – 1, przeciw–3, 
wstrzym.-1. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej odczytała wniosek Komisji:
 ● Komisja  Finansowo-Budżetowa  jest  przeciwna  załącznikowi  nr  2,  który  zawiera 
niezrozumiałą informację.
Głosowanie: za – 4, przeciw 0– , wstrzymało się –1.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                17
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 4

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Głos zabrała:
Pani  Anna Zasada-Chorab,  zwróciła  uwagę na brak  podania  opinii  Komisji  Polityki-Społecznej 
w sprawie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej do ww. 
projektu uchwały.
Komisja Polityki Społecznej nad  ww. projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miasta zarządził reasumpcję głosowania nad ww. projektem uchwały:

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                17
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 5

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:
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6/XXXIX/14  - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 
5  marca  2013  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów 
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi   (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  2013  r.,  poz.  2586)  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 354/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3133).

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 4, przeciw – 
0, wstrzym.-1. 

Głos zabrała:
Jolanta Kopiec,

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                21
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 1

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

7/XXXIX/14 - nadania drodze wewnętrznej nazwy – Jodłowa.

Opinie Komisji:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała  pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                22
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

8/XXXIX/14 -  nadania drodze wewnętrznej nazwy – Malinowa.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 4, przeciw –0, 
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wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                22
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  0

          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.

Głos zabrał:
Adam Cebula
                          
projekt uchwały:

9/XXXIX/14 – zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Polityki Społecznej: głosowanie: indywidualnie na Sesji Rady Miasta,
Przewodnicząca Komisji Polityki-Społecznej odczytała wniosek Komisji:
●   Komisja  Polityki  Społecznej  zwraca  się  o  określenie  na  jakie  zadania  zostanie 
rozdysponowana   kwota  111.975  zł.  /  „Klub  Integracji  Społecznej  w  Siemianowicach 
Śląskich”/zawarta  w  projekcie  uchwały.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się –0.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                 15
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  6

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
 
projekt uchwały:

10/XXXIX/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

Opinie Komisji:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała głosowała następująco: za – 3, 
przeciw – 1, wstrzym.-1. 
Komisja Polityki Społecznej: głosowanie indywidualnie na Sesji Rady Miasta,
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W dyskusji głos zabrali:
Rafał Piech, 
zgłosił  wniosek  formalny  dot.  wykreślenia  z  uchwały  nr  10/XXXIX/14  w  sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,  pkt. 2 Rozdziału 2– poz. wydatki majątkowe 
na zadania – rozbudowa ul. Bytomskiej, ze względu na brak przejrzystości sytuacji - brak składania 
przez Spółkę Metropolis  sprawozdań.  Zwrócił  się  o  przyjęcie  autopoprawki i  wycofanie pkt.  2 
z Rozdziału 2, dot. rozbudowy ul. Bytomskiej, do czasu przyszłej Sesji tj. do dnia 27 marca br.,  
celem przeanalizowania tematu.

Jacek  Guzy,  Prezydent  Miasta  nie  wyraził  zgodny  na  wprowadzenie  autopoprawki,  poprosił 
o przedstawienie argumentów ukazujących nieścisłości w funkcjonowaniu ww. Spółki.  Zdaniem 
Pana Prezydenta, inwestycja stworzy miejsca pracy dla wielu mieszkańców miasta Siemianowic 
Śląskich.

Karol Termin, 

Tomasz Blacha,

Rafał Piech,

Jacek Guzy, Prezydent Miasta poinformował, że temat Spółki Metropolis był poruszany od kilku lat 
na  posiedzeniach  wszystkich  komisji.  Następnie  z  uwagi  na  ilość  pytań  zawartych  w  części 
interpelacji, dot. Spółki Metropolis,  zwróci się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta 
o 5 godzin przerwy, by o godz. 20.00 wznowić obrady XXXIX Sesji Rady Miasta, celem udzielenia 
szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi.

Adam Cebula,
poinformował, że ww. propozycja  Prezydenta Miasta, zostanie rozstrzygnięta w pkt. 10.

Jerzy Becker
Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejścia do głosownia nad projektem uchwały,  

Karol Termin,
zgłosił  wniosek  formalny  o  wycofanie  projektu  uchwały  nr  10/XXXIX/14  w  sprawie  zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 z porządku obrad Sesji.

Adam Cebula,
poinformował,  że  wniosek  formalny  Pana  Jerzego  Beckera,  zgodnie  z  procedurą  zostanie 
przegłosowany jako pierwszy.

Karol Termin, 
zwrócił uwagę, że wnioski są przeciwstawne, zatem powinny zostać przegłosowane.

Adam Cebula,
poinformował,  ze  zgodnie  z  procedurą  powinien zostać  przegłosowany wniosek formalny Pana 
Jerzego Beckera : o zakończenie dyskusji i przejścia do głosownia nad projektem uchwały, i jeżeli 
Rada Miasta większością głosów zdecyduje o zakończeniu dyskusji  i podjęciu uchwały wniosek 
Pana Karola Termina stanie się bezzasadny.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek  formalny Pana  Jerzego  Beckera 
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o zakończenie dyskusji i przejścia do głosownia nad projektem uchwały: 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jerzego Beckera:

za               -                   9
przeciw      -                   7
wstrzym.    -                   6

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. wniosek formalny został przyjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr: 10/XXXIX/14:

W dyskusji głos zabrali: 
Karol Termin,
zwrócił uwagę, że wniosek formalny w sprawie  wycofania ww.  projektu uchwały z porządku 
obrad powinien zostać przegłosowany, 

Tomasz Blacha,
Zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy do dnia 6 marca br., do godz. 13.00 – tej,

Przewodniczący  Rady  Miasta,  poprosił  o  opinię  prawną,  w  sprawie  kolejności  podejmowania 
wniosków formalnych,

Zbiegniew Niemiec,
Zdaniem radcy prawnego  UM,  należy przejść  do  głosowania  nad  zakończeniem procedowania 
projektu uchwały  nr: 10/XXXIX/14, a następnie rozpocząć głosowanie nad kolejnym wnioskiem 
formalnym.

Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                 10
przeciw      -                  5
wstrzym.    -                  7

          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.

W dyskusji głos zabrali:

Karol Termin, 
Adam Cebula,
Zbigniew Krupski,
Tomasz Blacha,

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek  formalny Pana  Tomasza Blachy 
o zarządzenie przerwy do dnia 6 marca br., do godz. 13.00 – tej, 
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Tomasza Blachy:
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za               -                   6
przeciw      -                   16
wstrzym.    -                   0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. wniosek formalny nie został przyjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący  Rady  Miasta,  odniósł  do  sugestii  Pana  Jacka  Guzego  –  Prezydenta  Miasta, 
w sprawie  przerwy do godz. 20.00 dnia dzisiejszego tj. 27 lutego 2014r.

Jacek Guzy,
poinformował,  że  wnosi  o  przerwę  5  –  godzinną  wynika  z  chęci  udzielenia  szczegółowych 
i  wyczerpujących  odpowiedzi.  Następnie  zwrócił  się  do  Radnych  z  pytaniem  czy  mają  inną 
propozycję rozwiązania ww. sytuacji.  

Adam Cebula,

Jacek Rzepczyk,
zgłosił  wniosek  formalny  o  zarządzenie  przerwy  do  poniedziałku  do  dnia  3  marca  br,. 
do godz. 13.00 – tej.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie  wniosek formalny Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Pana Jacka Rzepczyka o  zarządzenie przerwy do poniedziałku do dnia 3 marca br,. 
do godz. 13.00 – tej.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jacka Rzepczyka:

za               -                   7
przeciw      -                   13
wstrzym.    -                   2

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. wniosek formalny nie został przyjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

W dyskusji głos zabrali:

Jolanta Kopiec, 
Adam Cebula,
Jolanta Kopiec, 
Adam Cebula,
Pan Jacek Guzy, zwrócił się z propozycją udzielenia odpowiedzi na zadane interpelacje, pisemnie 
w terminie 7 dni.
Adam Cebula,
Tomasz Blacha,  wyraził zgodę na udzielenie pisemnych odpowiedzi w terminie 7 dni. 
Pan Jacek Guzy – Prezydent Miasta, zobowiązał się do udzielenia pisemnych odpowiedzi na zadane 
interpelacje w terminie 7 dni.
Adam Cebula,
Karol Termin, poprosił o udzielenie odpowiedzi ustnej na Sesji,  na interpelację w sprawie Willi 
Fitznera i spotkań odbywających się w ww. miejscu.
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Rafał Piech,
wyraził zgodę na udzielenie pisemnych odpowiedzi w terminie 7 dni.,

Przewodniczący  Rady  Miasta,  wznowił  procedowanie  w  pkt  8  dot.  podejmowania  uchwał, 
po dyskusji.

projekt uchwały:

11/XXXIX/14  -  uchylenia  uchwały  nr  452/2004  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  z  dnia 
16  grudnia  2004  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody za  zawieranie  porozumień  pomiędzy miastem 
Siemianowice Śląskie  a innymi gminami,  dotyczących zwrotu kosztów dotacji  udzielanej  przez 
miasto  Siemianowice  Śląskie  na  każdego  ucznia  uczęszczającego  do  przedszkola  publicznego, 
prowadzonego  przez  organ  inny  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  i  przedszkola 
niepublicznego  na  terenie  miasta  Siemianowice  Śląskie,  a  nie  będącego  mieszkańcem  miasta 
Siemianowice Śląskie.

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała głosowała następująco: za – 3, 
przeciw – 0, wstrzym.-2. 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                21
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  0

1 osoba nie brała udziału w glosowaniu.

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został przyjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

12/XXXIX/14  -  przyjęcia  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na 
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego w szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez 
miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2013 r.

Opinie Komisji do projektu uchwały:

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

W dyskusji głos zabrali:

Adam Cebula,
Beata Breguła,
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Jacek Guzy,
Grażyna Bartel,
Adam Cebula,

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

za               -                 19
przeciw      -                  0
wstrzym.    -                  3

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

13/XXXIX/14  –  powołania  składu  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole 
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

Przewodniczący  Rady  Miasta  poinformował,  że  ww  projekt  uchwały  był  procedowany  na 
posiedzeniu  Komisji  Finansowo-Budżetowej  oraz  Komisji  Polityki-Społecznej.  Komisja 
Finansowo-Budżetowa zapoznała się  z ww. projektem uchwały, nie wypracowała opinii. Natomiast 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.

Głos zabrali:

Anna Zasada-Chorab, 
nawiązała  do  zmiany  składu  Rady  Społecznej   działającym  przy  Samodzielnym  Publicznym 
Zespole  Lecznictwa  Psychiatrycznego  w  Siemianowicach  Śląskich,  i  poprosiła  o  wyjaśnienie 
uzasadnienia zmiany w ww. składzie. Następnie zaproponowała kandydaturę Radnej Pani Beaty 
Breguły zamiast Radnej Pani Marzeny Ziaja.

Jacek Guzy, udzielił wyjaśnień do wypowiedzi Pani Anny Zasada-Chorab,
zaproponował  kandydaturę  Radnej  Pani  Beaty  Breguły  jako  dodatkowego  członka  Rady 
Społecznej. 

Jerzy Becker, 
poprosił o konsultację prawną w zakresie określenia ilości członków Rady Społecznej działającej 
przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Lecznictwa  Psychiatrycznego  w  Siemianowicach 
Śląskich.

Zbigniew Niemiec, zwrócił się z prośbą o krótką przerwę,  celem wydania opinii prawnej, 

Przewodniczący  Rady  Miasta  zwrócił  się  z  propozycją  przejścia  do  procedowania 
w  pkt.  9  odpowiedzi  na  interpelacje,  do  czasu  uzyskania  odpowiedzi  Radcy  Prawnego  Pana 
Zbigniewa Niemca.
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji.

Rafał  Piech,  zaproponował kandydaturę Radnej  Pani  Barbary Merty jako dodatkowego członka 
Rady Społecznej. 
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Joalnta Kopiec,
Adam Cebula,
Jacek Guzy, Prezydent Miasta

Przewodniczący  Rady  Miasta  ponownie  zwrócił  się  z  propozycją  przejścia  do  procedowania 
w  pkt.  9  odpowiedzi  na  interpelacje,  do  czasu  uzyskania  odpowiedzi  Radcy  Prawnego  Pana 
Zbigniewa Niemca.
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego Rady Miasta.

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje.
Pan Jerzy Becker Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował o ilości zgłoszonych interpelacji 
oraz sposobie udzielenia odpowiedzi.

Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację  nr  966/XXXIX/2014  Pana 
Karola Termina.

       
    Drodzy Państwo zapewniam, powtarzam to, Prezydent zawsze za siebie płaci rachunki, tak samo 

Forum Samorządowe,  jeżeli  coś organizuje.  Jeszcze raz powtarzam, jak miałem srebrne wesele, 
wszystkie rachunki mam, mogę pokazać, nikt mi nic za darmo nie daje. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że  Prezydent  ma  takie  samo  prawo,  jest  obywatelem jak  każdy  mieszkaniec,  jeżeli  się  Forum 
Samorządowe spotyka, rachunki są, prowadzi je Pan Wiesław Rak, także Drodzy Państwo nie widzę 
powodów abyśmy nie zapłacili  tych 20 zł,  przecież stać nas na to,  zapewniam Panie Radny, ze 
płacimy rachunki, oczywiście jak Pan będzie chciał je do wglądu serdecznie zapraszam. Pan Prezes 
Forum Samorządowego  przedstawi  Panu wszystkie  rachunki,  działamy jawnie,  otwarcie,  każdy 
mieszkaniec może przyjść, może sprawdzić. W przeciwieństwie do innych ugrupowań, które mają 
niekiedy z tym wielkie, wielkie kłopoty. Dziękuję bardzo.

Pan Jacek Guzy Prezydenta Miasta  udzielił  odpowiedzi  na  interpelację  949/XXXIX/2014 Pana 
Jacka Blidy.

Panie Radny, dziękuję za to pytanie, nie ma najmniejszego problemu, ja udzielałem ślubów już na 
rynku, u Pana Ostrowskiego, świat idzie do przodu. Zależy mi na tym, jeżeli siemianowickie pary 
by chciały mogą wystąpić do mnie,  wtedy ja bezpośrednio,  bo ja jestem Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego udzielam ślubu, jeżeli jest życzenie jakieś pary młodej to udzielam w miejscu 
jakim sobie para życzy. Ja rozumiem, USC itd., są tylko Siemianowice, bo to jest ta taka betonowa 
sprawa, żeby tego nie wyprowadzać, ale jeżeli któraś para z Siemianowic albo spoza miasta, chce 
sobie wynająć Park Tradycji i zrobić, to ja się cieszę z tego. To ja jestem za, dziękuję, bo to jest  
promocja dla nas. Dziękuję.

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał  o  zamianie  kolejności   procedowania,  i  poprosił 
o udzielenie odpowiedzi Radcy Prawnego Pana Zbigniewa Niemca.

W dyskusji głos zabrali:
Jecek  Guzy  –  Prezydent  Miasta,  odniósł  się  do  propozycji  Radnej  Pani  Anny Zasady-Chorab 
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach  Śląskich  i  poinformował,  że  skontaktował  się 
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z  Radną  Panią  Marzeną  Ziaja,  która  jako  członek  „Forum  Samorządowego”,  telefonicznie 
zrezygnowała z  kandydowania. Następnie zaproponował kandydaturę Radnej Pani Beaty Breguły 
oraz  kandydaturę  Pani  Barbary  Merta.  Odniósł  się  do  Kandydatury  Pani  Marii  Karafioł, 
i  poinformował,  że  Pani  Maria  Karafioł  może pracować społecznie  na  rzecz  Rady Społecznej, 
dodał, że ww. propozycja, została skonsultowana z radcą prawnym Urzędu Miasta.

Przewodniczący  Rady  Miasta  poinformował,  że  Prezydent  Miasta  wprowadził  autopoprawkę 
do projektu uchwały nr  13/XXXIX/14 – powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

Karol Termin, 
poinformował, że po konsultacji z Radną Panią Barbarą Merta, wycofują  kandydaturę Radnej. 

Jacek Guzy, 
podziękował za konsensus.

Karol Termin,
podtrzymał swoje stanowisko,

Jerzy Becker, 
poprosił o potwierdzenie i wyrażenie zgody na powołanie radnej Beaty Breguła na członka Rady 
Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Lecznictwa  Psychiatrycznego 
w Siemianowicach Śląskich.

Przewodniczący Rady Miasta,  zapytał  Radną Panią Beatę Breguła,  czy wyraża  zgodę na  prace 
w  Radzie  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Lecznictwa  Psychiatrycznego 
w Siemianowicach Śląskich.

Radna Pani Beata Breguła wyraziła zgodę.

Jolanta Kopiec,
Jacek Guzy,
Grzegorz Jurkiewicz,
Jacek Guzy,

Przewodniczący  Rady  Miasta,  zarządził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  nr  13/XXXIX/14 
w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich wraz z autopoprawką.

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką:

za               -                 21
przeciw      -                  1
wstrzym.    -                  0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został podjęty.
                              / głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/
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Ad. 10
Sprawy informacyjne.

Przewodniczący Rady Miasta podziękował za uczestnictwo w Spotkaniu Kolędowym, które odbyło 
się w Willi Fitznera w dniu 31 stycznia br.,

Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych z prośbą o podawanie informacji 
o skorzystaniu bądź nie, z otrzymanych zaproszeń.

Ponadto poinformował iż:
– Rada Gminy Zdzieszowice podjęła uchwałę o Autonomii Gospodarczej Woj. Śląskiego,
– Prezes Sądu Rejonowego Pani Beata Bergier wystosowała podziękowania za współpracę 

Radzie Miasta Siemianowic Śląskich, w związku z zakończeniem jej kadencji.
– Prezes  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach,  przesłał  informację 

o przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej miasta Siemianowice Śląskie,
– Archidiecezja  Katowicka,  Kuria  Metropolitarna  przesłała  zaproszenie  na  rekolekcje  dla 

samorządowców, które odbędą się w dn. 12 kwietnia br., o godz. 10.00, w miejscowości 
Rybnik, Piekary Śląskie, Tychy, Kokoszowice, i poprosił o zgłaszanie uczestnictwa w biurze 
Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwracanie  się  do  Radnych  z  zapytaniem 
o  wyrażenia zgody na otrzymanie  materiałów nieoficjalnych. W sytuacji gdy ktoś takie materiały 
chce dostarczać. Dodał, że materiały oficjalne, są rozdawane Radnym, za pośrednictwem  Biura 
Rady Miasta.

Pani  Jolanta  Kopiec,  poinformowała  o  możliwości  przekazania  1%  podatku  na  Śląski  Ogród 
Zoologiczny, 
Pan Jacek Guzy –  Prezydent  Miasta,   zaprosił  w akcie  solidarności  z  narodem ukraińskim  na 
obchody Dnia Ukrainy w Siemianowicach Śląskich, w dniu 28 lutego br., zakończone koncertem 
młodzieży, przygotowanym przez nauczycieli. Podczas koncertu będzie można przekazać dowolną 
kwotę finansową na ww. cel. 

Pan Grzegorz Jurkiewicz, zaprosił na cykl występów pt; „Nakręć się na Pomoc”, które odbędą się 
w dniu 3 marca br.,  o godz. 17-tej  tj. poniedziałek, w Parku Tradycji,   gościnnie wystąpi aktor 
Pan  Andrzej  Grabowski.  Następnie  poinformował,  że  w ww.  dniu  sprzedawane  będą   cegiełki 
w  kwocie  25  zł,   na  rzecz  Budowy  Domu  Samotnej  Matki  w  Siemianowicach  Śląskich, 
przy ul. Sobieskiego.

Ad. 11

Przewodniczący  Rady  Miasta  Pan  Adam  Cebula  zamknął  XXXIX/2014  Sesję  Rady  Miasta 
Siemianowic Śląskich.

Sesja zakończyła się o godz. 15.50.

Protokołowała:                  Przewodniczący
           Rady Miasta

         Adam Cebula
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