
    PROTOKÓŁ Nr  XXXV/2013
z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu  24 października  2013 r.
w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
                                   ul. Jana Pawła II 10.

Sesję rozpoczęto o godz.13.00

W Sesji udział  wzięło 21  radnych na ogólną liczbę 23. 

   porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.  

10/XXXV/13 –  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Siemianowic  Śląskich  do  ustalenia  wskaźnika 
zadłużenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Miejski 
w  Siemianowicach  Śląskich  oraz  przejęcia  jego  zobowiązań  w  związku   z  przekształceniem 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wycofana.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia  26 września 2013 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Skargi wpływające do Rady Miasta.

11/XXXV/13 - uznania skargi Pani Danuty Hajkiewicz na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich,  
za bezzasadną.

7. Informacja na temat zmiany przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania powiatowych 
urzędów pracy.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXXV/13  – wysokości  opłat  obowiązujących  w  2014  roku  za  usunięcie  i  przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia 
pojazdu.

2/XXXV/13 – zmian budżetu miasta na 2013 rok.

3/XXXV/13 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024.

4/XXXV/13 – przyjęcia „Programu Integracji Społecznej  i  Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
na okres od 01.01.2014r do 30.06.2015r”.
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5/XXXV/13  –  przystąpienia  do  kontynuacji  projektu  systemowego  p.n.  „UWIERZ 
W SIEBIE”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.

6/XXXV/13 – zatwierdzenia zmian w  Regulaminie Pracy Rady Społecznej  przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

7/XXXV/13  - upoważnienia  Radcy  Prawnego  Urzędu  Miasta  Siemianowic  Śląskich  Pana 
Zbigniewa  Niemca,  udzielając  pełnomocnictwa  do  sporządzenia  odpowiedzi  na  Skargę 
Administracyjną  Prokuratora  na  uchwałę  Nr  368/2013  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich 
z  dnia  9  maja  2013  roku,  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w Gliwicach  oraz   do 
reprezentowania  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  przed  Wojewódzkim  Sądem 
Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.

8/XXXV/13  -  upoważnienia  Radcy  Prawnego  Urzędu  Miasta  Siemianowic  Śląskich  Pana 
Zbigniewa  Niemca,  udzielając  pełnomocnictwa  do  sporządzenia  odpowiedzi  na  Skargę 
Administracyjną  Prokuratora  na  uchwałę  Nr  370/2013  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich 
z  dnia  9  maja  2013  roku,  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  oraz 
do  reprezentowania  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  przed  Wojewódzkim  Sądem 
Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.

9/XXXV/13 – wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki 
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  powstałej  w  wyniku  przekształcenia  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy informacyjne.

         11. Zamknięcie obrad Sesji.
Ad. 1

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

Przywitał  przybyłą  na  Sesję  Panią  Hannę  Becker  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy 
w Siemianowicach  Śląskich.

Przywitał  Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego,  I Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Dariusza 
Bochenka, II Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Henryka Ptasznika, Sekretarza Miasta Pana Piotra 
Madeję,  Skarbnika  Miasta  Pana  Henryka  Falkusa, Naczelników  Wydziałów,  Kierowników 
Referatów,  Mieszkańców oraz Radnych.

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  iż  w  skład  Komisji  Uchwał  wchodzą  Radni: 
Pani Grażyna Bartel,  Pani Beata Breguła,  Pani Barbara Merta,  Pani Marzena Ziaja,   Pan Jacek 
Rzepczyk.
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Ad. 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miasta  poinformował,  że  Prezydent  Miasta  przekazał  autopoprawki 
do projektów uchwał nr 2/XXXV/13 w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok, nr 3/XXXV/13 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024, oraz do projektu uchwały 
nr  10/XXXV/13 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do ustalenia 
wskaźnika  zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej   Szpital  Miejski 
w  Siemianowicach  Śląskich  oraz  przejęcia  jego  zobowiązań  w  związku  z  przekształceniem 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Radni powyższe autopoprawki do projektów uchwał otrzymali.

Projekty uchwał o numerach 2/XXXV/13 i 3/XXXV/13 wraz z autopoprawką, były  procedowane 
podczas posiedzeń wszystkich komisji.

Natomiast  projekt  uchwały  o  numerze  10/XXXV/13 wraz z  autopoprawką,  był  przedmiotem 
dyskusji wyłącznie na posiedzeniu komisji  Finansowo -Budżetowej.

Przewodniczący  Rady Miasta poinformował,  iż  w  dniu  w dniu  23   października  br,  wpłynęły 
kolejne autopoprawki do projektów uchwał  o numerach 2/XXXV/13 i 3/XXXV/13.
Skarbnik Miasta Pan Henryk Falkus zabrał głos w sprawie autopoprawek do ww. projektów uchwał 
tj. poinformował o wymogu wprowadzenia kolejnych autopoprawek,  wynikających z wniesienia 
inwentarza finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski 
w Siemianowicach Śląskich,  oraz w związku z oszczędnościami na tegorocznych inwestycjach, 
celem wyasygnowania pieniędzy na naprawę dróg.

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

11/XXXV/13 -  uznania  skargi  Pani  Danuty  Hajkiewicz  na  Prezydenta  Miasta  Siemianowic 
Śląskich, za bezzasadną. 

Ww.  projekt  uchwały  o  nr  11/XXXV/13 radni  otrzymali,  ale  nie  był  procedowany  podczas 
posiedzeń Komisji.

Włączenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad wymaga głosowania. 

Przewodniczący  Rady  Miasta  poddał  pod  głosowanie  uzupełnienie  porządku  obrad  o  projekt 
uchwały nr 11/XXXV/13:

głosowanie: nad włączeniem  projektu uchwały nr 11/XXXV/13 

     za             -          19
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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      Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezydent Miasta złożył wniosek  o wycofanie 
z  porządku  obrad  Sesji  projektu  uchwały  o  numerze  10/XXXV/13 w  sprawie upoważnienia 
Prezydenta  Miasta  Siemianowic  Śląskich  do  ustalenia  wskaźnika  zadłużenia  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich oraz przejęcia 
jego zobowiązań w związku  z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przewodniczący  Rady  Miasta  poddał  pod  głosowanie  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu 
uchwały nr 10/XXXV/13;       

głosowanie:               za - 19
         przeciw         -   1

                    wstrzym.      -   0

 /Głosowanie unieważnione - 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/
                                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

/Głosowanie próbne - sprawdzenie systemu /

                                                            za                  -                   1
głosowanie:             przeciw         -                   0

wstrzym.       -                   0

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta zarządził reasumpcję głosowania nad wycofaniem z porządku obrad 
projektu uchwały nr 10/XXXV/13:

głosowanie:                  
                                                          za                -                   19
                                                          przeciw        -                    1
                                                          wstrzym       -                    0

/ 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Głosowanie: nieważne – ze względów technicznych reasumpcja głosowania odbyła się ręcznie 
– wyniki poniżej:

za             -  20       
przeciw    -   1

                                                          wstrzym.  -                    0    

Przewodniczący Rady  Miasta  stwierdził,  że  projekt  uchwały  nr  10/XXXV/13 został  wycofany 
z porządku obrad Sesji.
                     
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z propozycją zamiany kolejności  procedowania 
nad  projektami  uchwał  tj.  po  procedowaniu  projektu  uchwały  nr  3/XXXV/13  omówić  projekt 
uchwały  nr  9/XXXV/13. Pozostałe projekty pozostają bez zmian.
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Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji Przewodniczącego Rady Miasta.

Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2013 r.

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

głosowanie:                                      za                 -                  19
                                                          przeciw        -                   0
                                                          wstrzym.      -                   2 

 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został przyjęty.

Ad. 4

Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny RM Grzegorz Jurkiewicz
844-846/XXXV/13

/ w załączeniu/

Radny RM Marian Jadwiszczok 
847/XXXV/13

/ w załączeniu /

Radna RM Dorota Połedniok 
848/XXXV/13
/ w załączeniu/

Radny RM Mikołaj Wajda 
849/XXXV/13

/ w załączeniu /
Radna RM Barbara Merta

850-853/XXXV/13
/ w załączeniu/
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Radna RM Anna Zasada-Chorab 
854-857/XXXV/13

/ w załączeniu/
Radny RM Zbigniew Krupski 

858-860/XXXV/13
/ w załączeniu/

Radny RM Tomasz Blacha 
861/XXXV/13
/ w załączeniu/

Radna RM Katarzyna Gniozdorz 
862/XXXV/13
/ w załączeniu/

Radna RM Jolanta Kopiec 
863-865/XXXV/13

/ w załączeniu /

Radny RM Stefan Wieczorek 
866/XXXV/13
/ w załączeniu/

Radna RM Marzena Ziaja 
867-870/XXXV/13

/ w załączeniu /

Radna RM Jacek Blida                             871/XXXV/13
/ w załączeniu/

Odpowiedź na interpelację  871/XXXV/13 została udzielona na Sesji RM.

Radny RM Jacek Rzepczyk 

872-874/XXXV/13
/ w załączeniu/

                                                                       Ad. 6
 

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  iż  Rada  Miasta  uzupełniła  porządek  obrad 
o  projekt  uchwały  nr  11/XXXV/13  w  sprawie uznania  skargi  Pani  Danuty  Hajkiewicz  na 
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.

Do ww. projektu uchwały głos zabrał Pan Grzegorz Jurkiewicz.

Głosowanie: nad podjęciem ww. projektu uchwały:
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   za              -            20
  przeciw     -             0

                                                 wstrzym    -             0
/1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. uchwała została podjęta.
                                    

Ad. 7

Informacja na temat zmiany przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania powiatowych 
urzędów pracy.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Miasta  –  podziękował   Pani  Hannie  Becker 
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, oraz Pani Dorocie Richta za przygotowanie materiału. 

Pani  Hanna  Becker  -  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  podziękowała  za  zaproszenia  na 
komisje,  na  sesję  oraz  za  zainteresowanie  tematem  oraz  poinformowała  o  przygotowanej 
prezentacji  nt:”  zmiany  przepisów  prawnych  w  zakresie  funkcjonowania  powiatowych 
urzędów pracy”.

W dyskusji głos zabrali:

Pani Jolanta Kopiec, zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie prezentacji.
Pan Zbigniew Krupski.

Przewodniczący Rady Miasta zaproponował  przejście do procedowania w pkt. 8, by w tym czasie 
przygotować prezentację od strony technicznej.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmianę kolejności porządku, tj. przejście do 
procedowania  w  pkt.  8  a  następnie  powrót  do  pkt.  7  tj.  prezentacji  nt:”  zmiany  przepisów 
prawnych w zakresie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy”.,  

głosowanie:
                                                  za              -            11

  przeciw     -             7
                                                 wstrzym    -              3

  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/
Przewodniczący Rady Miasta poinformował o przejściu do procedowania w pkt. 8, 

Ad. 8

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o zamianie kolejności  procedowania  nad projektami 
uchwał  tj.  po  procedowaniu  projektu  uchwały  nr  3/XXXV/13  omówić  projekt  uchwały 
nr  9/XXXV/13. Pozostałe projekty pozostają bez zmian.
Podjęcie uchwał w sprawie:

projekt uchwały:
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1/XXXV/13  – wysokości  opłat  obowiązujących  w  2014  roku  za  usunięcie  i  przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia 
pojazdu.

Opinie Komisji:

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

głosowanie: nad podjęciem ww. projektu uchwały:

                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

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

projekt uchwały:

2/XXXV/13 –  zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że do ww. projektu uchwały wpłynęły autopoprawki. 

Projekt  uchwały  o  numerze  2A/XXXV/13,  był   procedowany  podczas  posiedzeń  wszystkich 
komisji. 

Opinie Komisji:

Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały nad projektem uchwały głosowała następująco:
za – 5,  przeciw -  0, wstrzym. - 1.
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco:
za – 2,  przeciw -  1, wstrzym. - 2.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała następująco:
za – 3,  przeciw -  0, wstrzym. - 0.
Komisja Rewizyjna nad projektem uchwały głosowała następująco:
za – 3,  przeciw -  0, wstrzym. - 0.

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  że  w  dniu  23  października  br,  wpłynęła  kolejna 
autopoprawka  do  ww.  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  o  numerze  2B/XXXV/13,  nie  był 
procedowany podczas posiedzeń komisji. 

W dyskusji głos zabrali:
Jerzy Becker
Jolanta Kopiec
Grażyna Bartel
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Zbigniew Krupski
Jacek Guzy
Małgorzata Piechen
Jacek Guzy
Jolanta Kopiec
Jacek Guzy
Małgorzata Piechen
Zbigniew Krupski
Jacek Guzy
Dorota Połedniok
Małgorzata Pichen

głosowanie nad podjęciem ww .projektu uchwały:

                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

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

projekt uchwały:

3/XXXV/13 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024

Przewodniczący Rady  Miasta  poinformował,  że  projekt  uchwały o  numerze  3A/XXXV/13,  był 
procedowany podczas posiedzeń wszystkich komisji. 

Opinie Komisji:

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

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  że  w  dniu  23  października  br,  wpłynęła  kolejna 
autopoprawka  do  ww.  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  o  numerze  3B/XXXV/13,  nie  był 
procedowany podczas posiedzeń komisji. 

Głosowanie:  nad podjęciem ww. projektu uchwały:

                                                              za                 -               20
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

   /1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. uchwała została podjęta.
                                     /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

9/XXXV/13 – wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki  
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  powstałej  w  wyniku  przekształcenia  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Opinie Komisji:

Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 3,  przeciw -  0,  
wstrzym. - 3.
Komisja  wnioskuje  o  przedstawienie  dokładnego  harmonogramu  działań  /z  określeniem 
czasookresu – dat/ w zakresie przekształcenia Szpitala Miejskiego w spółkę  z ograniczoną 
odpowiedzialnością.
Komisja wnioskowała o udzielenie odpowiedzi na sesji Rady Miasta w dniu  24 października 
2013 r.

Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 0,  przeciw - 
1, wstrzym. - 4.
Komisja  Rozwoju  Miasta  i  Inwestycji  nad  projektem uchwały  głosowała  następująco:  za  –  3, 
przeciw -  0, wstrzym. - 0.
Komisja Rewizyjna nad projektem uchwały głosowała następująco:
za – 3,  przeciw -  0, wstrzym. - 0.

Prezydent Miasta Jacek Guzy wydelegował do udzielenia odpowiedzi na wniosek Komisji Polityki 
Społecznej  II Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Henryka Ptasznika.

Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał,  że  w  dniu  23  października  br,  wpłynęła  kolejna 
autopoprawka  do  ww.  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  o  numerze  3B/XXXV/13,  nie  był 
procedowany podczas posiedzeń komisji. 

głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
                                                              za                 -               20
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

      
/1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

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

W ww. punkcie głos zabrali:
Pani Anna Zasada-Chorab  – odczytała oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. 
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Pani Anna Zasada-Chorab,
Odniosła się, także  do informacji zamieszczonej w dniu 24 października br., na portalu puls miasta  
Siemianowice  Śląskie, dotyczącej  wniesienia  przez  miasto  kwoty  spółce,  która  ma  powstać 
z  przekształcenia szpitala miejskiego. 
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Jacek Guzy – Preyzdent Miasta ustosunkował  się do ww. problemu,
Henryk Ptasznik
Jacek Guzy
Bolesław Gębarski 
Tomasz Blacha
Jacek Guzy
Anna Zasada-Chorab
Jolanta Kopiec
Jacek Blida
Tomasz Blacha
Jacek Guzy
Bolesław Gębarski
Grzegorz Jurkiewicz
Zbigniew Krupski
Bolesław Gębarski
Beata Breguła
Grzegorz Jurkiewicz
Jolanta Kopiec zgłosiła wniosek  formalny o zakończenie dyskusji.
Henryk Ptasznik
Jacek Guzy

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

głosowanie:
                                                               za                 -               16
                                                               przeciw        -                3
                                                              wstrzym.      -                 1

      
/1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – problem techniczny/

Ww. głosowanie zostało unieważnione 

 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta zarządził reasumpcję głosowania nad ww. wnioskiem formalnym:

głosowanie:
                                                              za                 -               17
                                                              przeciw        -                3
                                                              wstrzym.      -                1

 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek został podjęty.

projekt uchwały:

9/XXXV/13 – wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki z 
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ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego  Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Głosowanie: nad podjęciem ww. projektu uchwały:

                                                              za                 -               19
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                2

                                      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. uchwała została podjęta.

W dyskusji głos zabrali:
Bolesław Gębarski
Dorota Połedniok

       Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w obradach tj. do godz. 15.10.

      Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o zmianie kolejności procedowania w pkt 8, i poprosił 
autorów materiału o przedstawienie prezentacji.

Pani Hanna Becker  –  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pani Dorota Richta pracownik 
Urzędu  Pracy,  przestawiły  prezentację  na  temat:”  zmiany  przepisów  prawnych  w  zakresie 
funkcjonowania powiatowych urzędów pracy”.

Przewodniczący Rady Miasta  podziękował Pani Hannie Becker - Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy, oraz Pani Dorocie Richta za przygotowanie materiału. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o zakończeniu procedowania w pkt. 7 i przejściu do 
procedowania w pkt. 8.

Podjęcie uchwał w sprawie:

projekt uchwały:

4/XXXV/13 – przyjęcia „Programu Integracji Społecznej  i  Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
na okres od 01.01.2014r do 30.06.2015r”.

Opinie Komisji:

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

                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

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

projekt uchwały:

5/XXXV/13  –  przystąpienia  do  kontynuacji  projektu  systemowego  p.n.  „UWIERZ 
W SIEBIE”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.

Opinie Komisji:

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

głosowanie: nad podjęciem ww. projektu uchwały:

                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0
                                 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta.
                                         /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

projekt uchwały:

6/XXXV/13 – zatwierdzenia zmian w  Regulaminie Pracy Rady Społecznej  przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.

Opinie Komisji:

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

głosowanie: nad podjęciem ww. projektu uchwały wraz z autopoprawkami:

                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. uchwała została podjęta.
                                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/
projekt uchwały:

7/XXXV/13  - upoważnienia  Radcy  Prawnego  Urzędu  Miasta  Siemianowic  Śląskich  Pana 
Zbigniewa  Niemca,  udzielając  pełnomocnictwa  do  sporządzenia  odpowiedzi  na  Skargę 
Administracyjną  Prokuratora  na  uchwałę  Nr  368/2013  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich 
z  dnia  9  maja  2013  roku,  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w Gliwicach  oraz   do 
reprezentowania  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  przed  Wojewódzkim  Sądem 
Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.

         
Opinie Komisji:

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

głosowanie: nad podjęciem ww .projektu uchwały:

                                                              za                 -              20
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

            Głosowanie: nieważne – ze względów technicznych
            /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

                               

Przewodniczący Rady Miasta zarządził reasumpcję głosowania:
                     
                                                              za                 -               21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0

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

projekt uchwały:

8/XXXV/13  -  upoważnienia  Radcy  Prawnego  Urzędu  Miasta  Siemianowic  Śląskich  Pana 
Zbigniewa  Niemca,  udzielając  pełnomocnictwa  do  sporządzenia  odpowiedzi  na  Skargę 
Administracyjną  Prokuratora  na  uchwałę  Nr  370/2013  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich 
z  dnia  9  maja  2013  roku,  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  oraz 
do  reprezentowania  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  przed  Wojewódzkim  Sądem 
Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.
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Opinie Komisji:
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie.
Komisja  Rozwoju  Miasta  i  Inwestycji  nad  projektem uchwały  głosowała  następująco:  za  –  3, 
przeciw -  0, wstrzym. - 0

głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:

                                                              za                 -              21
                                                              przeciw        -                0
                                                              wstrzym.      -                0
                                
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. uchwała została podjęta.
                                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

                    Ad. 9

      Odpowiedzi na interpelacje.

      Pan Jerzy Becker Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował o ilości zgłoszonych interpelacji 
oraz sposobie odpowiedzi na nie.

     Pan  Piotr Saternus – Komendant Straży Miejskiej  udzielił odpowiedzi na interpelację Pana Jacka 
Blida  w sprawie:  karania kierowców z tytułu przekroczenia przepisów  prawa o ruchu drogowym 
zarejestrowanych na urządzeniach stacjonarnych. 

    Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,  Wysoka Rado. Powiem tak,  dosyć medialne stało się 
doniesienie  Pana  Prokuratora,  o  tym  że  w  Straży  Miejskie,  nie  można  używać  urządzeń 
stacjonarnych. Pan Prokurator wywodzi to z art. 129 b ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym.  
Jednakże  moim  zdaniem,  zdaniem  środowiska  Straży  Miejskiej  jak  również  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych,  które  wydało  stosowną  opinię,  kontroopinię   do  opinii  Pana  Prokuratora 
Generalnego  Seremeta,  wynika  że  Straż  Miejska  na  podstawie  art.  129 b  ust.  2  ustawy prawo 
o  ruchu  drogowym,  może  prowadzić  czynności  wobec  osób  kierujących,  jeżeli  ujawniła 
wykroczenie za pomocą urządzenia rejestrującego. Definicja legalna urządzenia rejestrującego jest 
w art. 2 pkt. 59 ustawy prawo  o ruchu drogowym i mówi ona o tym, że urządzeniem rejestrującym 
jest  stacjonarne,  przewoźne  lub  zainstalowane  na  statku  powietrznym  urządzenie  rejestrujące 
wykroczenia w ruchu drogowym. Art 129 b ust. 2 jest troszeczkę wcześniej niż art. 129 b ust. 4 
ustawy, Pan Prokurator czyta tu, że tak powiem od tyłu, ale ma do tego takie prawo, ma prawo do 
interpretacji,  natomiast  nie  ma  prawa  do  stanowienia  prawa  w  Polsce.  Pan  Prokurator  mógł 
skorzystać  z  zapytania  prawnego  do  Sądu  Najwyższego,  nie  skorzystał  z  tego.  W  sprawach, 
w  których  wniósł  sprzeciw  do  wydanych  orzeczeń  Sądów  Okręgowych  złożył  kasację  tylko 
i wyłącznie, która będzie obowiązywała tylko i wyłącznie w tym jednym przypadku, nie będzie 
odnosić się do innych. Co prawda sądy będą mogły się na to powoływać, ale na dzień dzisiejszy nie  
ma  podstaw  do  tego,  żeby  kwestionować  prawo  Straży  Miejskiej  do  używania  stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących. Dziękuję.

  Pan Adam Cebula.
 

    Dziękuję bardzo, Panu Komendantowi, za wnikliwą i konkretną odpowiedź, rozumiem, że ktoś 
może iść do sądu i zagrać wa bank.
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       Pan  Piotr Saternus: jeżeli ktoś nie chce przyjąć mandatu karnego, zawsze ma prawo  na podstawie 
kodeksu postępowania ds. o wykroczeń odmówić jego przyjęcia i żądać skierowania sprawy do 
sądu. My się o to nie gniewamy, to jest prawo obywatela i on z tego prawa może skorzystać, jeżeli 
sąd  stwierdzi,  że  jest  tak,  ale  to  będzie  tylko  i  wyłącznie  w  danej  sprawie  orzeczenie 
obowiązywało, nie będzie miało zastosowania na wszystkie tego typu sprawy,  Dziękuję.

     
 Przewodniczący Rady Miasta zamknął procedowanie w pkt. 9.

      Ad. 10

  Sprawy informacyjne.

Przewodniczący  Rady  Miasta przedstawił  informację  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych 
złożonych za rok 2012.

− Wojewodzie Śląskiemu,
− Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich,
− Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował:
 że wpłynęło zaproszenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich na spotkanie
 autorskie z Damianem Fierlą autorem książki „Śląsk 1939”, na dzień 6 listopada br.,  godz. 12.oo, 

 Ponadto w sprawach informacyjnych głos zabrali:

Pan Grzegorz  Jurkiewicz poinformował o otrzymaniu  w dniu Sesji  odpowiedzi  na interpelację, 
złożonej  na  ubiegłej  Sesji  Rady  Miasta  tj  w  dniu  26  września  br,  dotyczący  standardu  jazdy 
autobusami komunikacji miejskiej  - linii autobusów nr 196, 663. Następnie odczytał odpowiedź 
Kierownika Referatu Kontroli Usług Przewozowych.

Pani  Marzena  Ziaja,  odniosła  się  do  wniosku  Komisji  Polityki  Społecznej  w  sprawie  podania 
informacji o złożonych przez Radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich wnioskach do projektu 
budżetu miasta na 2014 rok. Następnie wymieniała nazwiska Radnych, którzy złożyli propozycje 
do budżetu miasta na 2014 rok, i podziękowała za udział w jego tworzeniu.

 Pan Jacek Guzy – Prezydent Miasta, zaprosił do uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości 
 w Siemianowicach Śląskich.

 Pan Marian Jadwiszczok, zaprosił w imieniu Siemianowickiego Centrum Kultury oraz Forum
 Samorządowego,   na  spotkanie  w  Willi  Fitznera  z  cyklu  Klasycy  Rocka,  na   godz.  18.oo,  
w dniu  24  października br., 
  
 Pan Adam Cebula poinformował o wystąpieniu z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

 Pani Dorota Połedniok poinformowała o wystąpieniu z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
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