
  
 PROTOKÓŁ Nr  XXXVIII/2013

z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 23 stycznia 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 19 grudnia 2013 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Skargi wpływające do Rady Miasta.

9/XXXVIII/14 w sprawie: uznania skarg  Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadne.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXXVIII/14 –  przekazania w 2014 roku środków finansowych dla Policji.

2/XXXVIII/14  -wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  15,
usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę
nr 2782/275 pow. 4514 m2 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu przynależnego do tego garażu.

3/XXXVIII/14 -  zmian budżetu miasta na 2014 rok.

4/XXXVIII/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

5/XXXVIII/14 - stanowiska Rady Miasta Siemianowic Śląskich dotyczącego propozycji Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie podziału środków przewidzianych dla Polski  w latach 2014 –
2020 na realizację Polityki Spójności z Funduszy Europejskich. - wycofana 

6/XXXVIII/14  – częściowej  zmiany uchwały Rady Miasta  Siemianowic  Śląskich  nr  338/2004
z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia  z pomocy społecznej
przyznane w postaci rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług.
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7/XXXVIII/14  -  podwyższenia  kryterium  dochodowego  w  zakresie  przyznania  pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.

8/XXXVIII/14  -   przyjęcia  programu  osłonowego  z  zakresu  pomocy  uczniom  albo  dzieciom
w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu.

8. Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za 2013 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Ad. 1

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

Następnie  przywitał  I  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Pana  Dariusza  Bochenka,  II  Zastępcę  Pana
Henryka Ptasznika, Sekretarz 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  autopoprawki
do projektów  uchwał o roboczych numerach: 

3/XXXVIII/14 -  zmian budżetu miasta na 2014 rok.

4/XXXVIII/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

Radni powyższe autopoprawki otrzymali.

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

9/XXXVIII/14 w sprawie: uznania skarg  Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadne.

Projekt nie był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach  Komisji.

Włączenie  projektu  uchwały do  porządku obrad  Sesji  w dniu dzisiejszym wymaga głosowania
większością głosów.
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Przewodniczący  Rady  Miasta  poddał  pod  głosowanie  włączenie  do  porządku  obrad   projektu
uchwały:

9/XXXVIII/14 w sprawie: uznania skarg  Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadne.

głosowanie nad włączeniem ww. projektu uchwały nr 9/XXXVIII/14

     za             - 19          
przeciw    -   0

            wstrzym.  -   0    

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

      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/                           

Przewodniczący  Rady  Miasta  poinformował,  że  proponuje  wycofanie projekt  uchwały
nr  5/XXXVIII/14 w sprawie:  stanowiska  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  dotyczącego
propozycji  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie  podziału  środków  przewidzianych  dla
Polski w latach 2014 – 2020 na realizację Polityki Spójności z Funduszy Europejskich.

Głosowanie nad wycofaniem ww. projektu uchwały 
     za             - 19          

przeciw    -   0
            wstrzym.  -   1    

Przewodniczący Rady Miasta  stwierdził,  że  ww.  projekt  uchwały  został  wycofany z  porządku
obrad.                  

      /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/                           

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 grudnia 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                 -                  20
                                                          przeciw        -                   0
                                                          wstrzym.      -                   0

                                           
 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został przyjęty.
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Ad. 4

Pan  Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydent Miasta w zastępstwie Pana Jacka Guzego Prezydenta
Miasta 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:

Radna RM Jolanta Kopiec 
909-910/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radny RM Marian Jadwiszczok 
911/XXXVIII/2014

/ w załączeniu /

Radna RM Barbara Roguska 
912-913/XXXVIII/2014

/ w załączeniu /

Radna RM Barbara Merta
914-916/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radny RM Mikołaj Wajda 
917/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radna RM Anna Zasada-Chorab 

918/XXXVIII/2014
/w załączeniu/

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji RM.

919-921/XXXVIII/2014
/w załączeniu/

Radna RM Grażyna Bartel

922/XXXVIII/2014
/w załączeniu/

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji RM.

Radna RM Katarzyna Gniozdorz 
923/XXXVIII/2014

/w załączeniu/
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Radny RM Tomasz Dzierwa 
924-926/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radny RM Klaudiusz Michna 
927/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radna RM Marzena Ziaja 
928-929/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radny RM Grzegorz Jurkiewicz 
Radny RM Stefan Wieczorek 

930/XXXVIII/2014
/w załączeniu/

Radny RM Adam Cebula 
931-933/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

Radny RM Jerzy Becker 
934/XXXVIII/2014

/w załączeniu/

             

Ad. 6

Skargi wpływające do Rady Miasta.

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

9/XXXVIII/14 w sprawie: uznania skarg  Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadne.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Grzegorz  Jurkiewicz  udzielił  informacji  na  temat
przygotowanego ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

9/XXXVIII/14  w sprawie: uznania skarg  Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadne.
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głosowanie nad projektem uchwały nr 9/XXXVIII/14

za             - 16         
przeciw    -   2

            wstrzym.  -   4    

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/    

Przewodniczący Rady Miasta poinformował,  że wpłynęła skarga  Pana Jerzego Mzyka  do Rady
Miasta .
                     
Zaproponował skierowanie skargi Pana Jerzego Mzyka na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej celem rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie skierowanie ww. skargi do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną

głosowanie:

za             - 19         
przeciw    -   0

            wstrzym.  -   3    

/głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/    

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. została skierowana do Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7

Podjęcie uchwał:

projekt uchwały:
1/XXXVIII/14 –  przekazania w 2014 roku środków finansowych dla Policji.

Opinie Komisji:
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji 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/
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2/XXXVIII/14  -wyrażenia  zgody  na  bezprzetargową  sprzedaż  lokalu  garażowego  nr  15,
usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr
2782/275 pow. 4514 m2 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu przynależnego do tego garażu.

Opinie Komisji:
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała następująco: za – 4, przeciw –
0,  wstrzym.-1.  Ponadto  Przewodnicząca  poinformowała,  iż  Komisja  wystąpiła  z  zapytaniem
i otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                20
przeciw      -                 0
wstrzym.    -                 2

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

3a/XXXVIII/14 -  zmian budżetu miasta na 2014 rok  
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że do ww. projektu uchwały wpłynęła autopoprawka
Prezydenta Miasta.

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

Pan Henryk Falkus – Skarbnik Miasta
Pani Jolanta Kopiec
Pan Henryk Falkus – Skarbnik Miasta
Pani Barbara Roguska
Pan Henryk Falkus – Skarbnik Miasta
Pan Grzegorz Jurkiewicza
Pan Adam Cebula- Przewodniczący Rady Miasta
Pani Jolanta Kopiec
Pani Barbara Roguska
Pan Grzegorz Jurkiewicza
Pani Anna Zasada-Chorab
Pan Adam Cebula- Przewodniczący Rady Miasta

Pan Jerzy Becker
Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejścia do głosownia nad projektem uchwały
nr 3a/XXXVIII/14 -  zmian budżetu miasta na 2014 rok  .
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Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jerzego Beckera

za               -                15
przeciw      -                  2
wstrzym.    -                  4

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

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                17
przeciw      -                  1
wstrzym.    -                  4

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

4a/XXXVIII/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że do ww. projektu uchwały wpłynęła autopoprawka
Prezydenta Miasta.

Opinie Komisji do projektu uchwały:
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 

Głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały:
za               -                18
przeciw      -                 1
wstrzym.    -                 3

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

6/XXXVIII/14 – częściowej  zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich  nr 338/2004
z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
przyznane w postaci rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług.

Opinie Komisji:
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa  nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nad projektem uchwały głosowała pozytywnie jednogłośnie. 
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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/

7/XXXVIII/14  -  podwyższenia  kryterium  dochodowego  w  zakresie  przyznania  pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.

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

Pan Grzegorz Jurkiewicz  

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/

8/XXXVIII/14  -   przyjęcia  programu  osłonowego  z  zakresu  pomocy  uczniom  albo  dzieciom
w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu.

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

  

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

/jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu/

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

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minutową przerwę.
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Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady XXXVIII Sesji RM.

Ad. 8

Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta złożyli sprawozdania z działalności Komisji za okres
od stycznia  do grudnia 2013 roku. /w załączeniu/.

Ad. 9

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

Pan  Henryk  Ptasznik  II  Zastępca  Prezydenta  Miasta  udzielił  odpowiedzi  na  interpelację
nr 823/XXXIV/13  Pani Grażyny Bartel.

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado jeżeli chodzi o sprawę tych badań wygląda
sprawa następująco, prowadzi to rzeczywiście firma Becker, przy tym od razu dodam, że jest to
firma  całkowicie  od  nas  niezależna  i  nie  działa  na  nasze  zlecenie.  Według ich  harmonogramu.
W  pierwszym  kwartale  tego  roku  będą  organizowane  spotkania  z  rodzicami  a  następnie  mają
przystąpić do raportu końcowego badań. Natomiast jeżeli chodzi o kompletną monografię i raport
prawdopodobnie będą one ogłoszone pod koniec tego roku. Wpływu nie mamy tutaj żadnego, ale
tak przynajmniej oni twierdzą, że powinni się do końca roku z tym wszystkim uporać. Dodam tylko
mam informację,  że to  nie tylko dotyczy Siemianowic,  ale wielu innych miast jeszcze z  terenu
całego kraju, także będzie to monografia bardzo mocno rozszerzona. 

Pan  Dariusz  Bochenek  I  Zastępca  Prezydenta  Miasta  udzielił  odpowiedzi  na  interpelację
918/XXXVIII/2014 Pani Anny Zasady-Chorab.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Pani Radna Anna Zasada -Chorab złożyła
interpelacje, ja sobie pozwolę przytoczyć, żeby jak gdyby odnieść się w poszczególnych punktach
z odpowiedziami.
1.Proszę o .. sprawa dotyczy oczywiście Szpitala  Miejskiego . Proszę  o przedstawienie dokładnego
harmonogramu działań uwzględniających sprzedaż udziałów lub ewentualne podwyższenie kapitału
Spółki.  Szanowni  Państwo  sprawa dotycząca  Szpitala  Miejskiego  jest  sprawą  bardzo  delikatną,
bardzo prestiżową jeśli chodzi o działania w naszym Mieście, w związku z powyższym staramy się
ze  szczególną  dokładnością  przeprowadzać,  a  przede  wszystkim  z  delikatnością  prowadzić
wszelkiego rodzaju działania. Na dzień dzisiejszy został rozpisany konkurs na wyłonienie firmy
konsultingowej, która przygotuje to całe zdarzenie. Tam jest szereg czynności, które trzeba wykonać
z zakresu prawa, z zakresu wyceny spółki, z zakresu przygotowania przede wszystkim wariantów
postępowań jakie są możliwe, które są realne do przeprowadzenia, a które ewentualnie wariantów
alternatywnych jak to wszystko będzie. To postępowanie zakończy się łącznie z wyłonieniem firmy
i podpisaniem umowy z końcem lutego, w związku z powyższym po tym terminie będę w stanie
podać  jakiekolwiek  harmonogram co  będziemy dalej  robić,  czy  ja  czy  Pan  Prezydent,  którego
dzisiaj zastępuję to jest inna kwestia. W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy rozpisaliśmy
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postępowanie do  14 tys euro.

Pani Jolanta Kopiec 
Kto to pokryje?

Pan Dariusz Bochenek I Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta to pokryje , oczywiście.
Szanowni Państwo jeżeli chodzi o ten drugi zapis jak będą zbywane udziały Szpitala?  Wydaje mi
się,  że  głównym pytaniem były:  Czy Rada Miasta  będzie informowana lub  proszona w drodze
uchwały o sposobie zbywania udziałów. Ja sobie pozwolę przytoczyć jest taka uchwała nr 282/2012
roku i  ona precyzyjnie określa zasady wnoszenia, cofania zbywania udziałów i akcji w spółkach
prawa  handlowego  z  udziałem  Miasta  Siemianowice  Sląskie,  ale  również  określa  obowiązki
Prezydent Miasta w zakresie informacji na forum Rady i to jest obowiązek ja nie mówię, że ten
obowiązek dotyczy tego Szpitala, ale tam są określone obowiązki kiedy Prezydent musi i tam są
również  określone  obowiązki  kiedy  Rada  i  w  którym  momencie  Rada  w  postaci  uchwały  się
wypowiada. Ja nie będę tu uchwały przytaczał to wysoka Rada ją podjęła, jest dostępna nie ma
problemu, żeby z niej skorzystać. 
Odpowiedz na  punkt  3:   Czy Miasto będzie właścicielem większościowym udziałów Szpitala?
Na  dzień  dzisiejszy  jest  za  wcześnie  na  wiążąca  odpowiedź  w  tym  temacie.  Zdecydowanie
za wcześnie dlatego, że no to zależy jaki będzie scenariusz i przede wszystkim w jakim kierunku
pójdą  prace  tej  firmy.  Aczkolwiek tak  jak  mówię  w związku  z  tym,  że  staramy się  dochować
szczególnej dokładności przy tym postępowaniu wydaje mi, się, że jak tylko będzie jakakolwiek
informacja   w tym względzie natychmiast ją tu na forum Wysokiej Rady podamy. Dziękuje bardzo.

Ad. 10
Sprawy informacyjne.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował iż:
- Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała uchwałę nr 4100 z 13 stycznia 2014 roku w sprawie: 
opinie możliwości sfinansowania deficytu przedstawianego w uchwale budżetowej  na 2014 rok 
Miasta Siemianowice Sląskie.

Pan  Zbigniew Krupski  złożył  podziękowanie  za  zorganizowanie  dodatkowego  seansu  w  Parku
Tradycji  dla półkolonii i innych dzieci z miasta.

Pani Anna Zasada-Chorab  w imieniu Pana Pawła Siegla -Trenera zaprasza na eliminacje turnieju
hokeja na trawie seniorów, który odbędzie się 25 stycznia 2014 roku w kompleksie Sportowym
Michał od godz 10.00.

Pan Grzegorz Jurkiewicz podziękował Pani Irenie Wielogórskiej za pracę protokolanta w Komisji
Rewizyjnej. Podziękował też za organizację imprezy w dniu 21.12.2014 r pt ”Gwiazdka”. Ponadto
poinformował, iż w dniu 3.03.2014 w Parku Tradycji odbędzie się koncert na rzecz Domu Samotnej
Matki, który powstaje w Siemianowicach Śląskich.

Pan  Zbigniew  Krupski  podziękował  Prezydentowi  Miasta  i  Dyrektorom  Zespołu  Szkół  nr  1
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół  Sportowych za prowadzenie treningów podczas
ferii.
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Pan  Jerzy  Becker  poinformował  o  koncercie  charytatywnym 9.02.2014  roku  w SCK na  rzecz
budowy domu dla bezdomnych, samotnych matek, kobiet w ciąży i ofiar przemocy, będą licytacje.

Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował,  że są 2 koncert jeden koncert z serii Siemianowice mają
Serce tj. lutowy a drugi w marcu.

Pan  Piotr  Madeja  –  Sekretarz  Miasta  uzupełnił  informacje  dotyczące  koncertantów.  W  dniu
9  lutego (niedziela)  godz.  18.00- SIEMIANOWICE  MAJĄ  SERCE –  koncert  charytatywny
na rzecz budowy Domu Dla Bezdomnych Samotnych Matek, Kobiet w Ciaży i Ofiar Przemocy
w Naszym Mieście. Gwiazda imprezy:  RAY WILSON - GENESIS CLASSIC TRIO. Akustyczny
koncert byłego wokalisty zespołu Genesis. Cegiełki w cenie 50 zł.  do nabycia w SCK Bytków.
W dniu 3 marca (poniedziałek), SCK Park Tradycji , godz. 17.00 - „Nakręć się na pomoc” - koncert
charytatywny na rzecz budowy Domu Dla Samotnych Matek, Kobiet w Ciazy i Ofiar Przemocy
w Naszym mieście z udziałem Andrzeja Grabowskiego. Współorganizacja stowarzyszenie Grupa
młodych CANON. Bilet 25 zł.

 
Ad. 13

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

Sesja zakończyła się o godz. 14.40.

Protokołowała:    Przewodniczący
      Rady Miasta

    Adam Cebula
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