Protokół Nr 12/15
XII Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

XII Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia – 14.07
Godzina zakończenia – 18.27
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W obradach uczestniczyły osoby
zaproszone (załącznik nr 2).
Obsługę prawną sesji sprawował Pan Marcin Słomski – Radca Prawny Urzędu Miasta Piechowice.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miasta Paweł Zackiewicz o godz. 14.07 otworzył obrady XII sesji Rady
Miasta Piechowice. Powitał obecnych na sesji zgromadzonych zaproszonych gości, mieszkańców,
Burmistrza Miasta Piechowice, Sekretarz Miasta Panią Iwonę Sobaś – Łużniak, Skarbnik Miasta Panią
Martę Mielczarek, pracowników merytorycznych Urzędu Miasta, Radnych Rady Miasta Piechowice.
Rada Miasta Piechowice obraduje w pełnym składzie
Ad.2
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił dwa wnioski formalne w związku z przedłożeniem przez
Burmistrza Miasta dwóch projektów uchwał po ustaleniu porządku obrad i rozesłaniu zaproszeń na
sesję:
1. wniosek formalny o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Piechowice w pkt. 3 lit. J
2. wniosek formalny o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
połączenia spółek: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości
„Wspólny Dom” sp. z o.o. w Piechowicach
Radny Leon Smolczyński ze względu na plany dokonania zmian w Statucie Miasta Piechowice w
części dotyczącej zmiany obszaru Osiedla Piastów poprzez włączenie do niego terenu
administracyjnego całego Pakoszowa, zgłosił:
3. wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad z pkt. 3 lit F, G ,H tj. projektów uchwał o
zarządzeniu II terminu wyborów do rad osiedli Górzyniec, Piastów, Michałowice, ze względu na
propozycję zmiany granic Osiedla Piastów poprzez włączenie do niego całego terenu Pakoszowa i
utworzenia Osiedla Piastów-Pakoszów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski formalne:
Ad. 1 wniosek formalny przyjęty 15 głosami „za”,
Ad. 2 wniosek formalny przyjęty 13 głosami „za, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującego
się”,
Ad. 3 wniosek formalny przyjęty 10 głosami „za, przy 1 głosie „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących
się”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice,
B. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
w publicz nych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zmiany do uchwały Nr 47/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie zamiany udziałów,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach,
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice.
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Piechowice
wyrażenia zgody na połączenia spółek: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach
i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. w Piechowicach
Wnioski i zapytania mieszkańców.
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
Przyjęcie protokołu z X, XI sesji Rady Miasta.
Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach.
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującego
się”.
Ad.3
A. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Piechowice Panu Wiesławowi Golańskiemu. Sylwetkę kandydata na Honorowego
Obywatela Miasta Piechowice przedstawił Burmistrz Miasta i Prezes OSP w Piechowicach Pan
Waldemar Wojtaś.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującego się”
(w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 69/XII/2015.
B. Inspektor ds. Oświaty i Kultury Pani Kamila Szymanowska zaprezentowała projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. w publicznych przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.
Został sprostowany błąd pisarski w

§

1 tabela Lp. 3, kolumna druga tiret pierwszy jest „– do 10

oddziałów”, winno być: „– do 6 oddziałów”
Pozytywna opinia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Uchwała w treści uwzględniającej poprawiony błąd pisarski została podjęta 15 głosami „za”
(w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 70/XII/2015
C. Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego Pan Jacek Kubielski zaprezentował projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr 47/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie zamiany udziałów.
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 71/XII/2015
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D. Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego Pan Jacek Kubielski zaprezentował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach
Pozytywna opinia Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 72/XII/2015
E. Przewodniczący Rady Miasta zaprezentował projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 73/XII/2015
F. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Miasta
Piechowice. Powołał się między innymi na wniosek Radnego Leona Smolczyńskiego o rozszerzenie
granic Osiedla Piastów i utworzenie Osiedla Piastów-Pakoszów; potrzebę opracowania herbu miasta;
wprowadzenia zmian w Regulaminie nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków komisji:
a) Radny Tomasz Bolek (zgłoszony przez Radnego Pawła Zackiewicza - nie wyraził zgody)
b) Radny Paweł Zackiewicz (zgłoszony przez Radnego Józefa Nadolnego – wyraził zgodę)
c) Radny Leon Smolczyński (zgłoszony przez Radną Monikę Stawicką – wyraził zgodę)
d) Radna Monika Stawicka (zgłoszona przez Radnego Pawła Zackiewicza – wyraziła zgodę)
e) Radny Bogdan Widak zgłosił swoją kandydaturę
f) Radny Józef Nadolny (zgłoszony przez Radną Dorotę Zimną – wyraził zgodę)
Poddano pod głosowanie projekt uchwały – komisja w składzie pięciu członków (wymienionych w literze b-f).
Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice
została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 74/XII/2015
14.57 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę
15.11 wznowienie obrad po przerwie
G. Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Piechowice
Pozytywna opinia Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 75/XII/2015
H. Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenia spółek:
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp.
z o.o. w Piechowicach. Wśród najważniejszych argumentów za połączeniem spółek wymienił: powstanie wakatów w Zarządzie Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o.; obniżenie kosztów związanych z
administracją, konieczność powołania prokurenta.
Radny Bogdan Widak oraz Radna Dorota Zimna zarzucili brak obecności prezesów spółek na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska z Komisją ds. Finansów i
Rozwoju Lokalnego oraz na sesji. Uniemożliwiło to zadawanie pytań o aktualną kondycję finansową
spółek i nie poznano zdania prezesów nt. połączenia spółek. Radny Radosław Bieniek stwierdził, że
nie będzie lepszego momentu na połączenie spółek ze względu na wakaty oraz na to że Piechowic nie
stać na utrzymanie dwóch spółek. Radny Tomasz Bolek zadał szereg pytań dot. kondycji finansowej
spółek i o następstwach tego połączenia.
Burzliwa dyskusja w sprawie połączenia spółek.
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Radny Józef Nadolny zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny. Wniosek formalny został odrzucony – głosami 5 „za” przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującego się”.
Radny Tomasz Bolek zapytał o stanowisko ze wspólnego posiedzenia komisji finansów i komisji komunalnej w sprawie tego projektu uchwały – nie zostało podjęte, projekt uchwały nie został zaopinio wany przez komisje.
16.40 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę
16.50 wznowienie obrad po przerwie
Radny Marcin Ramski zapytał, czy jest taka możliwość, że zostaną podniesione czynsze mieszkanio we wspólnoty aby pokryć straty połączonych spółek. Burmistrz zapewnił, że nie ma takiej możliwości.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującego się”
(w głosowaniu brało udział 15 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 76/XII/2015
Ad.4
Punkt nie został zrealizowany – brak mieszkańców wpisanych na listę mówców.
Przewodniczący Rady Miasta przekazuje prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta
i o 16.53 opuszcza salę obrad – Rada obraduje w składzie 14 osobowym.
Ad.5
Burmistrz Miasta złożył informację z działalności międzysesyjnej (całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji).
17.33 salę obrad opuszcza Radny Bogdan Widak – Rada obraduje w składzie 13 osobowym
Ad. 6
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z X i XI sesji Rady Miasta.
Radna Agnieszka Mandziej zgłosiła poprawkę do protokołu z XI sesji w pkt 3 lit B, polegającą na
zastąpieniu treści:
„Radna Agnieszka Mandziej przypomniała ustalenia, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji ds.
Finansów i Rozwoju Lokalnego dotyczące zagospodarowania przestrzennego centrum. Zmniejszenie
środków z 200 tyś. na 50 tyś. uniemożliwi sporządzenie dokumentacji planistycznej i wstrzyma
rewitalizację osiedla. ’’
treścią:
„Radna Agnieszka Mandziej przypomniała ustalenia, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego dotyczące zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Szkolnej. Zmniejszenie
środków z 200 tys. zł do 50 tys. zł uniemożliwi sporządzenie dokumentacji projektowej , jak również
aplikowanie po środki UE w ramach ZIT AJ ( dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych), tym
samym wstrzyma możliwość realizacji osiedla.’’
Protokół z X sesji i protokół z XI sesji w treści uwzględniającej powyższą poprawkę został przyjęty
13 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 13 radnych).
Ad. 7
Komisja Rewizyjna Przewodniczący Leon Smolczyński poinformował o kontroli kompleksowej w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wyznaczonej na 8 września br.
Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki Przewodniczący Dariusz Uzorko
udzielił informacji, że na posiedzeniu komisji rozpatrywana była skarga oraz skierowane wnioski.
Komisja ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Przewodniczący Marcin Ramski wymienił
poruszane na posiedzeniu komisji tematy: projekty uchwał, patroli policyjnych, placu zabaw
(interwencja mieszkańca o przycięcie gałęzi drzew oraz naprawę urządzeń).
Przewodnicząca Agnieszka Mandziej omówiła wspólne posiedzenie Komisji ds. Finansów
i Rozwoju Lokalnego z Komisją ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska, na którym
opiniowane były projekty uchwał.
17.45 salę obrad opuszcza Radny Marcin Ramski – Rada obraduje w składzie 12 osobowym
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Ad. 8
W tym punkcie została rozpatrzona skarga na działalność Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie Cmentarza Komunalnego w Piechowicach. Skarga została złożona
przez Panią Lucynę Klama i była przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy
Społecznej i Profilaktyki w dniu 23 lipca 2015r. Komisja po analizie wydała opinię, o bezzasadności
skargi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: uznania skargi za
bezzasadną.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 12 radnych)
Uchwała otrzymuje numer 77/XII/2015
Ad. 9
Radny Radosław Bieniek zapytał Przewodniczącą Komisji Finansów i Rozwoju Lokalnego o opinię
nt. budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Udzielona została odpowiedź, że wniosek został
zaopiniowany negatywnie, ponieważ budżet Gminy Miejskiej Piechowice jest zbyt niski na taką
inicjatywę.
Radna Irena Chromik ponownie wnioskuje o: budowę chodnika; zainstalowanie świateł na drodze
krajowej nr 3; oświetlenie przejścia dla pieszych; dokończenie prac na placu zabaw (zamontowanie
furtki, poprawienie zejścia, dokończenie malowania ławek i przeniesienie jednej z nich); wyrównanie
drogi Widok 1A, remont drogi dojazdowej do kościoła.
17.45 salę obrad opuszcza Radna Anna Kubiak – Rada obraduje w składzie 11 osobowym
Radna Dorota Zimna wnioskuje o poprawienie organizacji ruchu na moście ulica Żymierskiego
i jego okolicy (ograniczenie ruchu, zabezpieczenie studzienki, oznaczenie przejścia dla Pieszyc)
Radny Leon Smolczyński wnioskuje o postawienie tablicy informacyjnej przy przystanku MZK
„Piechowice Papiernia”, odnowienie ławek w parku koło EKO i skwerku obok przystanku.
Radny Dariusz Uzorko wnioskuje o zabezpieczenie barierki na wiadukcie w dolnych Piechowicach.
Radny Zdzisław Jędrzejek wnioskuje o ustawienie koszopojemników na psie odchody; oznakowanie
skrzyżowania ulicy Reja z ulicą Sienkiewicza – pod względem pierwszeństwa.
Radny Józef Nadolny wnioskuje o przeniesienie znaku drogowego (ograniczenie prędkości) przed tablicę informacyjną, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu – przed mostem od strony Sobieszowa;
przesunięcie pojemników selektywnej zbiórki odpadów na skrzyżowaniu przy wjeździe z Sobieszowa,
aby poprawić widoczność.
Ad. 10
Radny Tomasz Bolek poruszył temat wypuszczania nieczystości do rzeki Kamiennej oraz o celowości
zorganizowania spotkania w tej sprawie Komisji ds. Komunalnych (..) z władzami Szklarskiej Poręby.
Burmistrza Miasta potwierdził, że jest potrzeba ustalenia przyczyn zmętnienia wód i rozwiązaniu tego
problemu. Poruszył również kwestię dot. rad osiedli.
Radna Irena Chromik zapytała o środki finansowe dla rad osiedli. Radny Radosław Bieniek poruszył
temat kontenerów na używaną odzież.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18.27 Wiceprzewodniczący Rady Miasta
zamknął obrady XII sesji Rady Miasta Piechowice.
Na stronie BIP w zakładce Rada Miasta – nagrania z sesji, można odsłuchać nagranie z sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Renata Lewińska
Inspektor ds. obsługi biura Rady Miasta

Przewodniczył:
Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta
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