WYKAZ UCHWAŁ W V KADENCJI RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
podjętych na Sesji Rady Miasta w dniu 27 listopada 2006 r.
Uchwała nr 1/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 2/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic
Śląskich
Uchwała nr 3/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 4/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Siemianowic
Śląskich.
podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 5/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

podjętych na sesji Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 6/2006 w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego.
Uchwała nr 7/2006 w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta.
Uchwała nr 8/2006 w sprawie zakresów działania Komisji stałych Rady Miasta.
Uchwała nr 9/2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 10/2006 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 11/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 759/2006 z dnia 12
października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowic
Śląskich na rok 2007 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
Uchwała nr 12/2006 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 756/2006 Rady Miasta
Siemianowice Śląskie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu
na rok 2006.
Uchwała nr 13/2006 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Siemianowic Śląskich Pana mgr Jacka Guzego.

podjętych na sesji Rady Miasta dn. 20 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 14/2006 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Uchwała nr 15/2006 w sprawie zatwierdzenia koncepcji zmiany lokalizacji oddziału
Rehabilitacji Narządu Ruchu i basenu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem istniejących
pomieszczeń po oddziale Nefrologii, Intensywnej Terapii i Stacji Dializ Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 16/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 17/2006 w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
Uchwała nr 18/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta.
Uchwała nr 19/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic
Śląskich.
Uchwała nr 20/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śląskich.
podjętych na sesji Rady Miasta dn. 25 stycznia 2007 r.
Uchwała nr 21/2007 w sprawie ustalania stawek czynszowych jako wytycznych dla
Prezydenta Miasta do zawierania umów dzierżawy gruntów będących w dyspozycji Miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 22/2007 w sprawie zmian tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 23/2007 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w sprawie szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała nr 24/2007 w sprawie zapewnienia pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych
etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji.
Uchwała nr 25/2007 w sprawie uznania skargi pana Bogusława Myśliwca za bezzasadną.
Uchwała nr 26/2007 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Siemianowic
Śląskich.
Uchwała nr 27/2007 w sprawie korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003–2007 będących w posiadaniu Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na terenie miasta Siemianowice
Śląskie w zakresie 2007 roku.

Uchwała nr 28/2007 w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Uchwała nr 29/2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów.

podjętych na sesji Rady Miasta dn. 9 lutego 2007 r.
Uchwała nr 30/2007 w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

podjętych na sesji Rady Miasta dn. 22 lutego 2007 r.
Uchwała nr 31/2007 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia
regulaminu targowisk miejskich.
Uchwała nr 32/2007 w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich.
Uchwała nr 33/2007 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Siemianowice Śląskie oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 34/2007 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej ”Zespół Obsługi
Finansowo Księgowej Placówek Oświatowych” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy
ul. 1-go Maja 1 A.
Uchwała nr 35/2007 w sprawie nadania nazwy „Sosnowa” ulicy, zlokalizowanej w rejonie
ul. Wiejskiej oraz nazwania „Poranna” drogi przebiegającej równolegle do ul. Wiejskiej.
Uchwała nr 36/2007 w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1
w Siemianowicach Śląskich, Plac Wolności 2/4.
Uchwała nr 37/2007 w sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą „Żłobek Miejski” w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy Zgrzebnioka 36
oraz nadania statutu „Żłobkowi Miejskiemu”
Uchwała nr 38/2007 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 766/2006 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 12 października 2006 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały
nr 673/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie
utworzenia Związku Międzygminnego pn. ”Górnośląski Związek Metropolitalny” z siedzibą
w Katowicach.

Uchwała nr 39/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 28/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2007 r.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 40/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała nr 41/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Dworskiej
i Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 42/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bańgowskiej
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 43/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej
i Wieczorka w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 44/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kruczej
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 45/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru byłej kopalni „Michał” w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 46/2007 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta
Siemianowice Śląskie na lata 2004 – 2015.
Uchwała nr 47/2007 w sprawie zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
Uchwała nr 48/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku
2006 Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 49/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Uchwała nr 50/2007 w sprawie częściowej zmiany Statutu Siemianowickiego Centrum
Kultury w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 51/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
z siedzibą przy ulicy Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 52/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok. (MOPS)
Uchwała nr 53/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
w wysokości 24.000.000 zł.

Uchwała nr 54/2007 w sprawie uznania skargi pana Eugeniusza Krawczyka za bezzasadną.
Uchwała nr 55/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 26/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną
Małgorzatą Liczberską.
Uchwała nr 57/2007 w sprawie powołania składu Komisji Nagrody Roku Miasta
Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 58/2007 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice
Śląskie Panu Janowi Mitrędze.
Uchwała nr 59/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Siemianowice Śląskie
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała nr 60/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Siemianowice Śląskie
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała nr 61/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 19/2006 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 62/2007 w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego.
Uchwała nr 63/2007 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta, wyrażonego
w uchwale nr 54/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie: uznania skargi pana Eugeniusza
Krawczyka za bezzasadną.
Uchwała nr 64/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Uchwała nr 65/2007 w sprawie Strategicznych Celów Kadencji 2006-2010 oraz wskazania
priorytetowych perspektyw do roku 2014.
Uchwała nr 66/2007 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w 2006 roku.
Uchwała nr 67/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2006.
Uchwała nr 68/2007 w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn oraz dokonanych zakupów
aparatury i sprzętu medycznego w 2006 roku.

Uchwała nr 69/2007 w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich na temat zbytych środków trwałych w 2006 r.
Uchwała nr 70/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 37/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy
Zgrzebnioka 36 oraz nadania statutu „Żłobkowi Miejskiemu”.
Uchwała nr 71/2007 w sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pod nazwą „Żłobek Miejski” w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy Zgrzebnioka
36.
Uchwała nr 72/2007 w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
pod nazwą „Żłobek Miejski” w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy Zgrzebnioka
36.
Uchwała nr 73/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 33/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie oraz podwyższenia
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 74/2007 w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2007.
Uchwała nr 75/2007 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta Siemianowice Śląskie na lata 2007-2012.
Uchwała nr 76/2007 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 77/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 18/2006 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji stałych Rady Miasta.
Uchwała nr 78/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 31 maja 2007 r.
Uchwała nr 79/2007 w sprawie uznania skargi Przedsiębiorstwa „Prodryn” w Chorzowie Sp.
z o.o. w upadłości za bezzasadną.
Uchwała nr 80/2007 w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu bezpieczeństwa
w mieście.

Uchwała nr 81/2007 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Siemianowicach Śląskich na lata 2007 –
2011 „Razem Bezpieczniej”.
Uchwała nr 82/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Siemianowicach Śląskich na lata 2007 - 2016.
Uchwała nr 83/2007 w sprawie częściowej zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 84/2007 w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2010.
Uchwała nr 85/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta
Siemianowice Śląskie oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
Uchwała nr 86/2007 w sprawie nadania nazwy „Sosnowa” ulicy zlokalizowanej w rejonie ul.
Wiejskiej oraz nazwania „Poranna” drogi przebiegającej równolegle do ul. Wiejskiej
Uchwała nr 87/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 563/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udostępniania lokali
użytkowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 88/2007 w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 621/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia
regulaminu targowisk miejskich.
Uchwała nr 89/2007 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 90/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 492.240,00 zł
na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku wraz
z modernizacją centralnego ogrzewania Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a”.
Uchwała nr 91/2007 w sprawie utworzenia „Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
z siedzibą przy ulicy Myśliwieckiej 6 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 92/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 93/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r.
Uchwała nr 94/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. za 2006 rok oraz informacji na temat potrzeb
w zakresie pomocy społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 95/2007 w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Siemianowicach Śląskich i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic

Śląskich nr 440/2004 z dnia 16.12.2004 r.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 21 czerwca 2007 r.
Uchwała nr 96/2007 – zmian budżetu miasta na 2007 r.
Uchwała nr 97/2007 – uchylenia uchwały nr 29/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z
dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów
Uchwała nr 98/2007 – częściowej zmiany uchwały Nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 28 października 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w
opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu
użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym
zarządzie
Uchwała nr 99/2007 – odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Siemianowicach Śląskich
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 lipca 2007 r.
Uchwała nr 100/2007 w sprawie stwierdzenia odwołania radnej Danuty Sobczyk z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 101/2007 w sprawie uznania skargi pani Anny Jeleń na działalność Prezydenta
Miasta Siemianowic Śląskich za bezzasadną.
Uchwała nr 102/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic Śl.
Uchwała nr 103/2007 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Siemianowice Śląskie na lata 2004 – 2015.
Uchwała nr 104/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2004 – 2015.
Uchwała nr 105/2007 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą: „Niskoenergetyczne
budynki użyteczności publicznej” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Uchwała nr 106/2007 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą: „Regionalny Obszar
Rekreacyjno – Turystyczny – ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym”.
Uchwała nr 107/2007 w sprawie uchylenia Uchwały nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich, z dnia 28 października 2004 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg
w opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych
w lokalu użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego
przymusowym zarządzie.

Uchwała nr 108/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 563/2005 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 23 czerwca 2005 roku, w sprawie zasad udostępniania lokali użytkowych
na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 109/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 314 387,00 zł
na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku wraz
z modernizacją centralnego ogrzewania Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. M. Dąbrowskiej 10
w Siemianowicach Śląskich”.
Uchwała nr 110/2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Siemianowicach Śląskich na lata 2007 - 2010.
Uchwała nr 111/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych Uchwałą nr 5/2007
z dnia 21.03.2007 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 112/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
i wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała nr 113/2007 w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy z siedzibą przy ulicy Myśliwieckiej 6 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 114/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury
medycznej Aqua Med AM 200 o wartości 64.200,00zł od Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia dla Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 115/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za 2006 rok.
Uchwała nr 116/2007 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2007-2012.
Uchwała nr 117/2007 w sprawie Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 118/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Uchwała nr 119/2007 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
Siemianowice Śląskie do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą
w Katowicach.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 14 września 2007 r.
Uchwała nr 120/2007 w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 20 września 2007 r.
Uchwała nr 121/2007 – powołania Komisji stałych Rady Miasta
Uchwała nr 122/2007 – ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta
Uchwała nr 123/2007 – stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego/-cej Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 124/2007 – częściowej zmiany uchwały nr 19/2006 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 125/2007 – diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z
tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Uchwała nr 126/2007 – uznania skargi kancelarii doradztwa gospodarczego PROFIT
MANAGEMENT z Rudy Śląskiej na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za zasadną
Uchwała nr 127/2007 - informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007
r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
Uchwała nr 128/2007 – zmian budżetu miasta na 2007 r.
Uchwała nr 129/2007 – organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie
Śląskim w Chorzowie.
Uchwała nr 130/2007 – zasad wynajmowania lokali użytkowych pozostających w dyspozycji
gminy Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 131/2007 – częściowej zmiany uchwały nr 760/2006 z dnia 12 października
2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich na rok 2007.
Uchwała nr 132/2007 – przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Siemianowice
Śląskie.
Uchwała nr 133/2007 – zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 14/2006 z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Uchwała nr 134/2007 – zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 020 215,00 zł na częściowe
sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu i modernizacja węzła
cieplnego, instalacji grzewczej oraz wentylacji hali widowiskowo-sportowej Kompleksu
Sportowego „Michał” w Siemianowicach Śląskich przy ulicy E. Orzeszkowej 1”.
Uchwała nr 135/2007 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary byłej
Kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich.

Uchwała nr 136/2007 – częściowej zmiany uchwały nr 74/2007 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i
zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2007.
Uchwała nr 137/2007 – częściowej zmiany uchwały nr 111/2007 w sprawie zatwierdzenia
zmian wprowadzonych Uchwałą nr 5/2007 z dnia 21.03. 2007 r. Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 138/2007 – częściowej zmiany uchwały nr 112/2007 w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w
Siemianowicach Śląskich i wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 października 2007 r.
Uchwała nr 139/2007 w sprawie uznania skargi Pana Bogdana Grabskiego na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za zasadną.
Uchwała nr 140/2007 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
Radnym Robertem Myrtą, na wniosek pracodawcy.
Uchwała nr 141/2007 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Katowicach i Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 142/2007 w sprawie określenia na rok 2008 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 143/2007 w sprawie przyjęcia zmian w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w Siemianowicach Śląskich na lata 2007 - 2010, stanowiącym załącznik nr 1
do uchwały nr 110/2007 Rady Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 144/2007 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą: „Programu
Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”.
Uchwała nr 145/2007 w sprawie wzniesienia Pomnika Czynu Niepodległościowego.
Uchwała nr 146/2007 w sprawie uchylenia Uchwały nr 724/2006 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów
własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 147/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Uchwała nr 148/2007 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 282/97 Rady Miejskiej
w Siemianowicach Śląskich z dnia 27 lutego 1997 r. dotyczącej uznania za użytek
ekologiczny terenu pod nazwą „Brynicka terasa”.
Uchwała nr 149/2007 w sprawie zakresów działania Komisji stałych Rady Miasta.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 29 listopada 2007 r.
Uchwała nr 150/2007 w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Schütz na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za zasadną.
Uchwała nr 151/2007 w sprawie rachunku dochodów własnych w Żłobku Miejskim Miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 152/2007 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów.
Uchwała nr 153/2007 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Siemianowice
Śląskie na rok 2008 z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała nr 154/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Oświęcimskiej
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 155/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Maciejkowickiej i Ks.
Bpa Czesława Domina w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 156/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiejskiej
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 157/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 158/2007 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 159/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Siemianowic Śląskich na 2008 rok.
Uchwała nr 160/2007 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Siemianowic Śląskich.
Uchwała nr 161/2007 w sprawie powołania Zastępy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 162/2007 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
Uchwała nr 163/2007 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień, za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym oraz za działania wspierające rozwój sportu i wszelkich
form aktywności ruchowej.
Uchwała nr 164/2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr 165/2007 w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz
z Hostelem w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 166/2007 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 167/2007 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 168/2007 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 179/96 Rady Miejskiej
w Siemianowicach Śląskich dotyczącej kontrolowanego gospodarowania składowiskiem
odpadów komunalnych.
Uchwała nr 169/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 170/2007 w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.
Uchwała nr 171/2007 w sprawie uchylenia Uchwały nr 130/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich, z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
pozostających w dyspozycji gminy Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 172/2007 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Uchwała nr 173/2007 w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą
przy ulicy Myśliwieckiej 6 w Siemianowicach Śląskich Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy z siedzibą przy ulicy Myśliwieckiej 6 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 174/2007 w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Uchwała nr 175/2007 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta, wyrażonego
w uchwale nr 140/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: odmowy wyrażenia zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Robertem Myrtą, na wniosek pracodawcy.
Uchwała nr 176/2007 w sprawie
upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta
Siemianowic Śląskich Pana Andrzeja Bazańskiego, udzielając pełnomocnictwa
do sporządzenia odpowiedzi na skargę GE Money Bank S.A. na Uchwale nr 140/2007 Rady
Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 31 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 177/2008 – uznania skargi Pana Tomasza Dylus na Prezydenta Miasta
Siemianowic Śląskich, za bezzasadną

Uchwała nr 178/2008 – zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia
01.03.2008 r. do 28.02.2009 r.
Uchwała nr 179/2008 – uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2009 będących w posiadaniu Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Katowicach na terenie miasta Siemianowice
Śląskie.
Uchwała nr 180/2008 – zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.
Uchwała nr 181/2008 – zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą
przy ulicy Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 182/2008 – przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w
Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 183/2008 – przyjęcia informacji „Pomoc społeczna w mieście – rola Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia jako koordynatora w tym zakresie”
Uchwała nr 184/2008 – przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2007 rok
Uchwała nr 185/2008 –wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, fragmentu działki geodezyjnej nr 921/22 położonej w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Rutkowskiego
Uchwała nr 186/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, fragmentu działki geodezyjnej nr 921/22 położonej w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Rutkowskiego
Uchwała nr 187/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, fragmentu działki geodezyjnej nr 3830/06 położonej w Siemianowicach
Śląskich w rejonie ul. Kochanowskiego, Obrońców Warszawy.
Uchwała nr 188/2008 – zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich jako partner do projektu „Przystanek praca” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Uchwała nr 189/2008 – zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich jako partner do projektu „Przedsiębiorcza Mama” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.1 -„Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Uchwała nr 190/2008 – zatwierdzenia projektu „Szerokie horyzonty” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Uchwała nr 191/2008 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2007 r.
Uchwała nr 192/2008 – powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do stanowienia
o wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” oraz Pływalnię Miejską w
Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 193/2008 – ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 194/2008 – przyjęcia sprawozdania z realizacji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2007
Uchwała nr 195/2008 – zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 196/2008 – wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1a
Uchwała nr 197/2008 – wyrażenia zgody na używanie przez Wojskowe Zakłady
Mechaniczne w swoim logo nazwy miasta Siemianowice Śląskie.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 27 marca 2008 r.
Uchwała nr 198/2008 uznania skargi Pana Józefa Orskiego i Pani Katarzyny Jachym na
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną
Uchwała nr 199/2008 – uznania skargi Pani Aleksandry Skalec na działania Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach
Śląskich, za bezzasadną
Uchwała nr 200/2008 - przyjęcia„Programu i kierunków planowanych działań
zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich – Informacji o działalności placówki”
Uchwała nr 201/2008 – przyjęcia do wiadomości „ Informacji o realizacji interpelacji za rok
2007”
Uchwała nr 202/2008 – przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w roku 2007
Uchwała nr 203/2008 –ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Uchwała nr 204/2008 – zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 234/96 z
dnia 12 września 1996 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia
Komunalnego
Uchwała nr 205/2008 – wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego –
napędu ortopedycznego o wartości powyżej 50 tyś. Zł od Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przez Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 206/2008 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2007
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 207/2008 – określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2008
Uchwała nr 208/2008 –zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
10.000.000 zł
Uchwała nr 209/XX/08 – zmian budżetu miasta na 2008 rok
Uchwała nr 210/2008 – określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina
lub miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Uchwała nr 211/2008 – określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Siemianowice Śląskie oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 212/2008 – ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń dla pracowników nie będących
nauczycielami, zatrudnionych w siemianowickich szkołach i placówkach oświatowych
Uchwała nr 213/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 2573/293
Uchwała nr 214/2008 - udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
części działki nr 22/16, 658/16, 770/42 i 2473/42
Uchwała nr 215/2008 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym, fragmentu działki geodezyjnej nr 659/16 położonej w Siemianowicach
Śląskich w rejonie ul. Aleja Sportowców

Uchwała nr 216/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 2794/293
Uchwała nr 217/2008 –udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 218/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 219/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 220/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 221/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 222/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 223/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 224/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 225/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 226/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 227/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 228/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 229/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 230/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 231/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/ działkę nr 2794/293
Uchwała nr 232/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego działkę nr1236/100

Uchwała nr 233/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 510/283
Uchwała nr 234/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki 2564/333
Uchwała nr 235/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki 2003/325
Uchwała nr 236/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 22
Uchwała nr 237/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 1813/218
Uchwała nr 238/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działek nr 3109/314 i 2970/196
Uchwała nr 239/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki 533/3
Uchwała nr 240/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego działki nr 388/18, 389/18, 390/18, 391/18, 392/18
Uchwała nr 241/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki 551/7
Uchwała nr 242/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki 2660/61 i 2663/59
Uchwała nr 243/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki 367/27
Uchwała nr 244/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 553/7
Uchwała nr 245/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy gruntu stanowiącego części
działki 2683/214
Uchwała nr 246/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki/działkę nr 3828/238
Uchwała nr 247/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 3609/44
Uchwała nr 248/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 3835/293
Uchwała nr 249/2008 - udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego
część działki 763/9

Uchwała nr 250/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki 2827/282

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 251/2008 – rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok i
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Uchwała nr 252/2008 – szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach chronionych w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 253/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital
Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu” polegającej na likwidacji Praktyki Lekarza Rodzinnego
w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7
Uchwała nr 254/2008 – wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji „Programu wsparcia
inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych”
Uchwała nr 255/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 57/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania składu Komisji Nagrody Roku Miasta
Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 256/2008 – zmian budżetu miasta na 2008 rok.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 maja 2008 r.
Uchwała nr 257/2008 – uznania skargi Pana Michała Koncewicza na działalność Prezydenta
Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną
Uchwała nr 258/2008 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich za rok 2007 z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta
badającego bilans
Uchwała nr 259/2008 - pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 260/2008 – stanowiska Rady Miasta w kwestii określenia kierunku dalszego
działania Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 261/2008 – przyjęcia informacji na temat „Edukacja publiczna – stan faktyczny i
źródła finansowania
Uchwała nr 262/2008 – podjęcia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury o
nazwach: Siemianowickie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury i Dom Kultury „Pod
Jarzębiną” w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Siemianowickie Centrum
Kultury w Siemianowicach Śląskich

Uchwała nr 263/2008 – zatwierdzenia zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r
Uchwała nr 264/2008 – wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i modernizacja hali sportowej kompleksu
sportowego „Michał” przy ulicy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich wraz z
przyłączami oraz instalacja ogniw fotowoltanicznych
Uchwała nr 265/2008 – przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”
Uchwała nr 266/2008 - zmian budżetu miasta na 2008 rok
Uchwała nr 267/2008 - likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach
Śląskich
Uchwała nr 268/2008 – udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Siemianowice
Śląskie w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 269/2008 – przyjęcia informacji n/t „Zagadnienia mieszkalnictwa w mieście, a
problem mieszkań socjalnych, jako ustawowe zadanie gminy”.
Uchwała nr 270/2008 - nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Siemianowicach
Śląskich
Uchwała nr 271/2008 - zatwierdzenia projektu „Dołącz do nas” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzi – Poddziałanie 6.1.2 – „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie”
Uchwała nr 272/2008 - zatwierdzenia projektu „Nowa szansa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Uchwała nr 273/2008 - zatwierdzenia projektu „Lepsze perspektywy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Uchwała nr 274/2008 - zatwierdzenia projektu „Certyfikat w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.3 – „Upowszechnienie formalnego kształcenia
ustawicznego”
Uchwała nr Uchwała nr 275/2008 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas
nieoznaczony nieruchomości położonej przy Al. Młodych 16, obejmującej zabudowaną
działkę nr 3460/293 o pow. 265 m2

Uchwała nr 276/2008 – zmiany Uchwały nr 207/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z
dnia 27.03.2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2008
Uchwała nr 277/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital
Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
Uchwała nr 278/2008 - częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr
172/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Uchwała nr 279/2008 – zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 280/2008 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za
rok 2007
Uchwała nr 281/2008 - zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 282/2008 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2007
Uchwała nr 283/2008 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za rok 2007
Uchwała nr 284/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Poradni Medycyny
Szkolnej w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67.
Uchwała nr 285/2008 – przyjęcia zbiorczej informacji Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i
sprzętu medycznego w 2007 r.
Uchwała nr 286/2008 – wyrażenia zgody na złożenie przez Szpital Miejski w
Siemianowicach Śląskich aplikacji o uzyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
oraz zmiany uchwały Nr 768/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 12 października
2006 r. w sprawie wyrażenia woli na przekazanie środków finansowych stanowiących
nadwyżkę powyżej 59 % wydatków kwalifikowanych udziału Miasta Siemianowice Śląskie
w projekcie „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć –
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 i
2007 roku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 287/2008 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Świerczewskiego 84, obejmującej lokal użytkowy

Nr 2 wraz z udziałem w czćúciach wspólnych budynku i udziaůem w dziaůce nr 2973/11 o
pow. 2456 m˛.
Uchwała nr 288/2008 – przystąpienia Gminy Siemianowice Śląskie do sieci tematycznych
„NeT-TOPIC” oraz „SUITE” w ramach europejskiego programu „URBACT II”.
Uchwała nr 289/2008 – wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia miast i gminy oraz
przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w drodze przyjęcia darowizny części akcji od
miasta Katowice
Uchwała nr 290/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działki nr 1813/218
Uchwała nr 291/2008 – zmiany nazwy ulic Rolnej i Zapłocie
Uchwała nr 292/2008 – nadania drogom wewnętrznym nazw – Wiosenna i Modrzewiowa.
Uchwała nr 293/2008 – zwolnienia z opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
pojazdu w związku ze zmianą administracyjną.
Uchwała nr 294/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 295/2008 – szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Siemianowic Śląskich oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także
wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała nr 296/2008 – Tablic Pamiątkowych ku czci poległych i pomordowanych
policjantów na wschodzie
Uchwała nr 297/2008 – zmian budżetu na 2008 rok
Uchwała nr 298/2008 – ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana mgr Jacka Guzego
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 299/2008 – wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Konkursu na
najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz
środowisk osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 24 lipca 2008 r.
Uchwała nr 300/2008 – wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” zgłoszonym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Uchwała nr 301/2008 – wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do
projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.3
Uchwała nr 302/2008 – wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości
przekraczającej 250.000 EURO
Uchwała nr 303/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 304/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 1341/177
Uchwała nr 305/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni nr 3 w
Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni nr 4 w Bytomiu przy ul.
Wolskiego 4, Przychodni nr 9 w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego 38
Uchwała nr 306/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni nr 2 w
Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 9, Przychodni nr 6 w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej
52 a i ul. Zabrzańskiej 8 oraz Przychodni nr 13 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 84
Uchwała nr 307/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni nr 1 w
Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67, Przychodni nr 8 w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 108,
Przychodni nr 11 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 3, Przychodni nr 12 w Bytomiu przy ul.
Szymały 122b oraz Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67
Uchwała nr 308/2008 – utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, określenia wysokości jej kapitału zakładowego, oraz
sposobu objęcia udziałów
Uchwała nr 309/2008 – zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 980 000 zł (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na częściowe sfinansowanie projektu pod nazwą:
„Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich w latach 2007 – 2010”
Uchwała nr 310/2008 – zmian budżetu miasta na 2008 r.
Uchwała nr 311/2008 – zmiany uchwały nr 293/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z
dnia 25 czerwca 2008 r. dotyczącej zwolnienia z opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu
rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą administracyjną.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 września 2008 r.
Uchwała nr 312/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I

półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze
2008 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury
Uchwała nr 313/2008 – zmian budżetu miasta na 2008 rok
Uchwała nr 314/2008 – ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Siemianowice Śląskie oraz niepublicznych
szkół i przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego w
Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 315/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital
Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Uchwała nr 316/2008 – przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w
Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
Uchwała nr 317/2008 – przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w
Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
Uchwała nr 318/2008 – wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 319/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 320/2008 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w celu
stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach
powiatu- członków Górnośląskiego Związku Metroplitalnego
Uchwała nr 321/2008 - uchylenia Uchwały nr 187/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 322/2008 – uchylenia Uchwały nr 186/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich,
z dnia 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 323/2008 – uchylenia Uchwały nr 185/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 324/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 325/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Katowicach
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital
Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. Morawa 31
Uchwała nr 326/2008 – zmiany uchwały Nr 276/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z
dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2008

Uchwała nr 327/2008 – połączenia samorządowych instytucji kultury o nazwach: Miejski
Ośrodek Kultury, Domu Kultury „Pod Jarzębiną”, Siemianowickie Centrum Kultury i
utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum
Kultury w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 328/2008 – nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie
Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 329/2008 – zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.980.000,00 zł (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie projektu pn. „Program likwidacji
niskiej emisji w mieście Siemianowice Śląskie na lata 2008-2010 – etap I”
Uchwała nr 330/2008 – nadania nazwy rondom w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 331/2008 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego u zbiegu ulic Dworskiej i Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 332/2008 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulicy Kruczej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 333/2008 – wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości
przekraczającej 250.000 EURO, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy
Uchwała nr 334/2008 – wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości
przekraczającej 250.000 EURO, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
i Generała Świerczewskiego
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 30 października 2008 r.
Uchwała nr 335/2008 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Henryka Ptasznika
Uchwała nr 336/2008 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra Komrausa
Uchwała nr 337/2008 – uznania skargi kancelarii doradztwa gospodarczego PROFIT
MANAGEMENT z Rudy Śląskiej, reprezentującej interes Pana Krzysztofa Konasa, na
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną
Uchwała nr 338/2008 – przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Likwidacji Niskiej
Emisji w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 339/2008 – przyjęcia informacji o wynikach nauczania w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2007/2008
Uchwała nr 340/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 4120/282
Uchwała nr 341/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 661/4.

Uchwała nr 342/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 122/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji stałych
Rady Miasta
Uchwała nr 343/2008 – reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału
otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 344/2008 – zatwierdzenia zmian w Statucie i schemacie organizacyjnym Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 345/2008 – przyjęcia informacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w I
półroczu 2008 r.
Uchwała nr 346/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital
Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
Uchwała nr 347/2008 – zmiany uchwały Nr 193/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z
dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 348/2008 – wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Aleja
Młodych 16
Uchwała nr 349/2008 – zmiany uchwały Nr 326/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z
dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2008
Uchwała nr 350/2008 – przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na
rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Uchwała nr 351/2008 – wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 352/2008 – nadania drogom wewnętrznym nazw – Cyprysowa i Słonecznikowa
Uchwała nr 353/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 21/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych jako wytycznych
dla Prezydenta Miasta do zawierania umów dzierżawy gruntów będących w dyspozycji
Miasta Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 354/2008 - udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Św. Barbary 2c

Uchwała nr 355/2008 – w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 124/2007 z dnia
20.09.2007 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 19/2006 w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 13 listopada 2008 r.
Uchwała nr 356/2008 – obsadzenia wygaśnięcia mandatu radnego przez Grażynę Bartel
Uchwała nr 357/2008 – obsadzenia wygaśnięcia mandatu radnego przez Stefana Wieczorka
Uchwała nr 358/2008 – przyjęcia informacji dotyczącej projektu pisemnego przetargu
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich,
zabudowanych budynkami Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, z
przeznaczeniem na przeprowadzenie w przedmiocie dzierżawy działalności w zakresie
udzielania stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej wraz z mieniem ruchomym tego
Szpitala z przeznaczeniem na ten sam cel
Uchwała nr 359/2008 – określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku
trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 360/2008 – udzielenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres 30
lat nieruchomości zabudowanych położonych w Siemianowicach Śląskich obręb 55 przy
ul. 1 Maja 9, ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem na działalność medyczną
Uchwała nr 361/2008 – zmian budżetu miasta na 2008 rok
Uchwała nr 362/2008 – częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr
172/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Uchwała nr 363/2008 – wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem
Miasta Siemianowice Śląskie, a Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 364/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 124/2007 z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 19/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic
Śląskich
Uchwała nr 365/2008 - częściowej zmiany uchwały nr 122/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych
Rady Miasta

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 27 listopada 2008 r.
Uchwała nr 366/2008 – przystąpienia do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2009-2015
Uchwała nr 367/2008 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich

Uchwała nr 368/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działek nr 3029/293 i 3025/293
Uchwała nr 369/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 552/7
Uchwała nr 370/2008 – udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 700/4
Uchwała nr 371/2008 – określenia na rok 2009 liczby przeznaczonych do wydania nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 372/2008 – ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie
Uchwała nr 373/2008 – zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.„ Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni nr 5 w
Bytomiu przy ul. Konstytucji 93 i Przychodni nr 7 przy ul. Piecucha 10
Uchwała nr 374/2008 – wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2.
Uchwała nr 375/2008 – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta Siemianowic Śląskich na 2009 rok
Uchwała nr 376/2008 – zmian budżetu miasta na 2008 rok.
Uchwała nr 377/2008 – zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w
całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej
Uchwała nr 378/2008 – udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 379/2008 – zmiany uchwały Nr 349/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z
dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 326/2008 Rady Miasta
Siemianowice Śląskie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu
na rok 2008
Uchwała nr 380/2008 – określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 381/2008 – likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą przy ul.
Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 382/2008 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku

Miejskim w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 383/2008 – wyrażenia woli porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta
Siemianowice Śląskie, a Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 384/2008 – wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem
Miasta Siemianowice Śląskie, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach
Uchwała nr 385/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 121/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta.
Uchwała nr 386/2008 – częściowej zmiany uchwały nr 122/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych
Rady Miasta.
Uchwała nr 387/2008 – powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 29 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 388/2008 - budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała nr 389/2008 - przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009
Uchwała nr 390/2008 - zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Katowicach
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.
Ludwika Rydygiera w Katowicach
Uchwała nr 391/2008 - zatwierdzenia zmian w Statucie i schemacie organizacyjnym Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 392/2008 - powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich
Uchwała nr Uchwała nr 393/2008 – powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 394/2008 - udzielenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 395/2008 - zmian budżetu miasta na 2008 rok
Uchwała nr 396/2008 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 397/2008 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do
nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki nr 3-3a w Siemianowicach Śląskich

Uchwała nr 398/2008 - częściowej zmiany uchwały nr 314/2008 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Siemianowice Śląskie
oraz niepublicznych szkół i przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 399/2008 - określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 400/2008 - zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 im. Św.
Karola Boromeusza w Mysłowicach
Uchwała nr 401/2008 - zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Uchwała nr 402/2008 - zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r.
Uchwała nr 403/2008 - reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału
otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 404/2008 – zmiany uchwały Nr 379/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z
dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 349/2008 Rady Miasta Siemianowice
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i
zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2008

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 29 stycznia 2009 r.
Uchwała nr 405/2009 – przyjęcia informacji na temat współdziałania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w efektywnym
wykorzystaniu środków przeznaczonych na pomoc społeczną, likwidację wykluczenia
społecznego, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację zawodową
Uchwała nr 406/2009 – wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2803/293, 2786/314,
1072/10, 2727/313, 970/22 oraz 921/22
Uchwała nr 407/2009 – wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich stanowiących
części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 828/9, 838/22, 970/22, 918/9 oraz
841/22

Uchwała nr 408/2009 – zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia
01.03.2009 r. do 28.02.2010 r.”
Uchwała nr 409/2009 – korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008 – 2009 będących w posiadaniu Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na terenie miasta Siemianowice
Śląskie w zakresie 2009 roku.
Uchwała nr 410/2009 – udzielenia zgody na zawarcie dzierżawy gruntu stanowiącego część
działki nr 3016/293
Uchwała nr 411/2009 – zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała nr 412/2009 – zwrócenia się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem w sprawie
konieczności wszczęcia procedur legislacyjnych, zmierzających do przejęcia przez budżet
Państwa obowiązku finansowania, budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg
krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu
Uchwała nr 413/2009 – zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 401/2008 z
dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 12 lutego 2009 r.
Uchwała nr 414/2009 – zmian w budżecie miasta na 2009 rok

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 lutego 2009 r.
Uchwała nr 415/2009 - przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście
Siemianowice Śląskie za 2008 rok
Uchwała nr 416/2009 – pozbawienia statusu użytku ekologicznego dla obszaru pod nazwą
„Staw Remiza”
Uchwała nr 417/2009 – zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała nr 418/2009 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do
nieruchomości położonej przy ulicy Świerczewskiego nr 46-50 w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 419/2009 – uchylenia uchwały 302/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z
dnia 24 lipca 2008 r.
Uchwała nr 420/2009 – wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Aqua – Sprint Sp. z o.o. z
siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 Stycznia 1 w formie wkładu niepieniężnego
(aportu) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności
budynku biurowego położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 Stycznia 1

Uchwała nr 421/2009 – zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w
Siemianowicach Śląskich jako partner do projektu „Integracyjne Centrum Pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Uchwała nr 422/2009 – zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w
Siemianowicach Śląskich jako partner do projektu „Euro-biznes” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”
Uchwała nr 423/2009 – zatwierdzenia projektu „As biznesu” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”
Uchwała nr 424/2009 – zatwierdzenia projektu „Start z Siemianowic” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie”
Uchwała nr 425/2009 – określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2009

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 marca 2009 r.
Uchwała nr 426/2009 – w sprawie: przyjęcia informacji nt. „Sytuacja finansowa
siemianowickiej oświaty z uwzględnieniem prac remontowych, harmonogramu
termomodernizacji, modernizacji boisk szkolnych”.
Uchwała nr 427/2009 – w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok.
Uchwała nr 428/2009 – w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 429/2009 – w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2008.
Uchwała nr 430/2009 – w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2008 rok.
Uchwała nr 431/2009 – w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice
Śląskie do projektu systemowego pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie
śląskim.

Uchwała nr 432/2009 – w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr
401/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Uchwała nr 433/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 390/4.
Uchwała nr 434/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 730/102.
Uchwała nr 435/2009 – w sprawie: zmiany uchwały Nr 165/2007 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji
Kryzysowej wraz z Hostelem w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 436/2009 – w sprawie: zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji
Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 437/2009 – w sprawie: uchylenia uchwały Nr 167/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 438/2009 – w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 392/2008 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 439/2009 – w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
w wysokości 40.000.000 zł.
Uchwała nr 440/2009 – w sprawie: nadania Technikum Nr 1, wchodzącemu w skład Zespołu
Szkół Techniczno - Usługowych z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich,
imienia Zbigniewa Herberta.
Uchwała nr 441/2009 – w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich
granic i numerów.
Uchwała nr 442/2009 – w sprawie: utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Uchwała nr 443/2009 – w sprawie: podjęcia działań zmierzających do organizacji Uroczystej
Sesji Rady Miasta poświęconej XX-leciu ustanowienia Samorządu w III Rzeczypospolitej
Polskiej.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 23 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 444/2009 – w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schulz na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 445/2009 – w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2008 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta

Uchwała nr 446/2009 – w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich
w roku 2008
Uchwała nr 447/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 3455/299 w rejonie ulic Wróblewskiego i Telewizyjnej
w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 448/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 3835/293 przy ul. Niepodległości w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 449/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego działkę nr 2827/105 przy ul. Powstańców w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 450/2009 – w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 84/5, 2974/282, 236/3,
1864/277, 3539/18, 467/1, 2876/282, 607/311, 606/312 oraz działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 606/3, 1903/42, 436/290, 439/291, 2736/177, 2734/178, 2720/191, 2683/178,
427/208, 1721/258, 1718/258, 1713/255, 1707/255,1704/252, 1701/252, 1698/252, 1695/249,
1692/249, 1689/243, 2668/242, 1683/238, 1680/238, 1677/235, 1832/235, 1831/235,
1833/230, 1668/228, 1665/228, 1662/228, 1659/227, 16756/225, 1653/225, 1650/211,
1647/211, 1644/211/ 1641/209, 1638/207
Uchwała nr 451/2009 – w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2736/71, 4175/293, 700/4,
506/12, 2736/71, 649/207, 909/9, 458/12, 547/12, 338/4, 3368/293, 2137/194, 598/4, 344/8,
345/4, 3429/10, 383/13, 1205/122, 1426/97, 3754/97, 1068/220, 3416/233, 3699/280
Uchwała nr 452/2009 – w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych w
Siemianowicach Śląskich, stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 3464/238, 2256/193, 338/4, 1353/129, 192, 2736/71, 549/12, 506/12, 458/12,
384/27, 489/6, 568/37, 355/4, 261/22
Uchwała nr 453/2009 – w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.
„Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”
Uchwała nr 454/2009 – w sprawie: przyjęcia informacji Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i
sprzętu medycznego w 2008 r.
Uchwała nr 455/2009 – w sprawie przystąpienia do projektu systemowego p.n. „UWIERZ
W SIEBIE” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki 2007 – 2013”
Uchwała nr 456/2009 – w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Uchwała nr 457/2009 – w sprawie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”
Uchwała nr 458/2009 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 529.412 zł (pięćset
dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych) na częściowe sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pałacyku Fitznera”
Uchwała nr 459/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Aqua – Sprint Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 Stycznia
1, w formie wkładu niepieniężnego (aportu), prawa własności sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Siemianowice
Śląskie
Uchwała nr 460/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Aqua – Sprint
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy
27 Stycznia 1, w formie wkładu niepieniężnego (aportu) zespołu składników materialnych
i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakład Eksploatacji
Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej – Zakład nr 2 w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 461/2009 – w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 r.
Uchwała nr 462/2009 – w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 387/2008 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 maja 2009 r.
Uchwała nr 463/2009 w sprawie: informacji nt. „Ochrona zdrowia jako zadanie gminy”
Uchwała nr 464/2009 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część o powierzchni 45 m2 działki nr 2843/206 przy ul. 1 Maja w
Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 465/2009 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 1109/9 przy ul. Grabowej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 466/2009 w sprawie: udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3051/138, 111, 698/211,
724/369 oraz 1303/234
Uchwała nr 467/2009 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku
Miejskim
Uchwała nr 468/2009 w sprawie: rachunków dochodów własnych w Żłobku Miejskim
Miasta Siemianowice Śląskie

Uchwała nr 469/2009 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach
Śląskich za rok 2008
Uchwała nr 470/2009 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Siemianowicach Śląskich za rok 2008
Uchwała nr 471/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2008 z uwzględnieniem opinii biegłego
rewidenta badającego bilans
Uchwała nr 472/2009 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach
Śląskich za 2008 r
Uchwała nr 473/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr 166/2003 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 24.07.2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w
nieruchomościach Przychodni Zdrowia przy ul. Jana Pawła II/1, Kościelnej 32,
M.Dąbrowskiej 4, Niepodległości 29, Al. Przodowników Pracy 1 i pracowni badań
mikroskopowych przy ul.1 Maja 11 w Siemianowicach Śląskich oraz przyznania
pierwszeństwa w ich nabyciu
Uchwała nr 474/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3
lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 236/3, 84/5, 3830/96,
333/3, 690/1, 606/312, 466/1 oraz działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2763/257
Uchwała nr 475/2009 w sprawie: utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 476/2009 w sprawie: nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 477/2009 w sprawie: przyjęcia „Programu budowy systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną dla miasta Siemianowice Śląskie za lata 2009 – 2014”
Uchwała nr 478/2009 w sprawie: zmian budżetu miasta za 2009 rok

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 479/2009 w sprawie :miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka w Siemianowicach
Śląskich
Uchwała nr 480/2009 w sprawie: przyjęcia informacji o stopniu realizacji programu budowy
ścieżek rowerowych
Uchwała nr 481/2009 w sprawie częściowej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siemianowicach Śląskich

Uchwała nr 482/2009 w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych z
zamiarem wyzbycia się
Uchwała nr 483/2009 w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała nr 484/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 333/2008 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 25 września 2008 r.
Uchwała nr 485/2009 w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 486/2009 w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 897/9, 3761/314 oraz
2410/146
Uchwała nr 487/2009 w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej
część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1219/102
Uchwała nr 488/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3
lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 4175/293, 2736/71,
3699/280, 3416/233 oraz 2158/126
Uchwała nr 489/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat w
trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych
w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 338/4, 1646/200, 3360/293, 2951/229, 3361/293, 3363/293, 2952/229,
2957/227 oraz 2954/229
Uchwała nr 490/2009 w sprawie rezygnacji Gminy Siemianowice Śląskie z uczestnictwa w
sieciach tematycznych „Net-TOPIC” oraz „SUITE” w ramach europejskiego programu
URBACT II
Uchwała nr 491/2009 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Siemianowic
Śląskich
Uchwała nr 492/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3
lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3362/282, 2845/282,
3881/282, 236/3, 84/5, 111/1, 29/1, 921/22, 606/312, 466/1, 222/1 oraz działki oznaczone
numerami geodezyjnymi 330/24, 1957/121
Uchwała nr 493/2009 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu o
powierzchni 70 m2 stanowiącego części działek nr 61/28, 399/28 przy ul. Świerczewskiego
55 w Siemianowicach Śląskich

Uchwała nr 494/2009 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
położonego w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Spokojnej, stanowiącego działkę
geodezyjną nr 440/13
Uchwała nr 495/2009 w sprawie podziału zysku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich za rok 2008 w wysokości 1 524 419,64 zł
Uchwała nr 496/2009 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009”

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 27 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 497/2009 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Genowefę Musiał na działalność prezydenta Miasta
Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 498/2009 w sprawie: przyjęcia informacji n/t „Stan mieszkalnictwa w mieście,
planowane roboty remontowe w budynkach komunalnych na 2009 rok i ich realizacja”.
Uchwała nr 499/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 500/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Watoły
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 501/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd
nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 EURO, położonej w Siemianowicach
Śl. przy ul. Śniadeckiego.
Uchwała nr 502/2009 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierýawy
gruntu o powierzchni 100m˛ stanowiŕcego czćúă dziaůki nr 340/124 przy ul. Krupanka
w Siemianowicach Úlŕskich.
Uchwała nr 503/2009 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierýawy
gruntu o powierzchni 2481m˛ stanowiŕcego dziaůkć nr 750/4 przy ul. Budowlanej 19
w Siemianowicach Úlŕskich.
Uchwała nr 504/2009 w sprawie: przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług
Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia środków finansowych
na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu.
Uchwała nr 505/2009 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów
Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

Uchwała nr 506/2009 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Rudzie
Śląskiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Uchwała nr 507/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Województwa Śląskiego nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. w rejonie
ul. Zygmunta Krasińskiego.
Uchwała nr 508/2009 w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych
z zamiarem wyzbycia się.
Uchwała nr 509/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
nr 401/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Uchwała nr 510/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr 489/2009 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres
kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami
murowanymi, położonych w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 338/4, 1646/200, 3360/293, 2951/229, 3361/293,
3363/293, 2952/229, 2957/227 oraz 2954/229.
Uchwała nr 511/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych
w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 3329/220, 1214/163, 1074/220, 1073/220, 2965/278, 3833/208, 866/167,
3307/4, 3296/4, 3297/4, 3306/4, 3300/4, 3301/4, 3258/22, 2859/278, 2217/133, 361/32,
2950/229, 2957/227 oraz 2959/227.
Uchwała nr 512/200 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 292.358zł (dwieście
dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) na częściowe sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy”.
Uchwała nr 513/2009 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok.
Uchwała nr 514/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 515/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Maciejkowickiej i Ks. Bpa Czesława
Domina w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 516/2009 w sprawie: dokonania zmiany uchwały Nr 144/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do projektu
pod nazwą: „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”.
Uchwała nr 517/2009 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku
Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Uchwała nr 518/2009 w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowic
Śląskich i nadania jej Statutu.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 3 września 2009 r.
Uchwała nr 519/2009 w sprawie: nadania Wojciechowi Korfantemu tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 22 września 2009 r.
Uchwała Nr 520/2009 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Aleksandra Gillnera
pod adresem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za zasadną.
Uchwała Nr 521/2009 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Andrzeja Schütza
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich,
za bezzasadną.
Uchwała Nr 522/2009 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury.
Uchwała Nr 523/2009 w sprawie: nadania drodze wewnętrznej nazwy – Makowa.
Uchwała Nr 524/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę porozumienia o współpracy
w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast
na prawach powiatu – członków GZM.
Uchwała Nr 525/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki
nr 3454/299 i nr 3456/314.
Uchwała Nr 526/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3830/96, 333/3, 690/1,
467/1, 656/6, 2817/193, 1590/8 oraz działki oznaczone numerami geodezyjnymi 705/3,
1415/61, 962/63, 3855/184, 1561/29, 1166/269.
Uchwała Nr 527/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 333/3, 139/3, 712/3,
466/1, 606/312, 607/311, 608/310, 610/309, 609/309, 222/1, 690/1, 467/1, 2273/195,
3193/200, 2279/190, 236/3, 658/16, 300/4, 84/5, 2876/282, 3881/282, 2974/282, 921/22,
412/22, 175/19, 174/19, 179/11, 1590/8, 1201/122 oraz działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 3243/29, 3240/22, 3236/28, 1691/80, 33, 71/27, 1570/23, 1812/11, 2692/21,
1139/125.
Uchwała Nr 528/2009 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok.
Uchwała Nr 529/2009 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2011 będących w posiadaniu

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach na terenie miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała Nr 530/2009 w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy
Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie, a Komendantem Miejskim Policji
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała Nr 531/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych
w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 599/9, 2736/71, 508/6, 568/37, 2993/107, 338/4, 355/4, 2557/323 oraz 918/9,
Uchwała Nr 532/2009 w sprawie: udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1219/102 oraz 734/206.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 29 października 2009 r.
Uchwała Nr 533/2009 w sprawie przyjęcia informacji na temat współdziałania Powiatowego
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich mającego na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia
społecznego i bezrobocia oraz aktywizację zawodową mieszkańców.
Uchwała Nr 534/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 425/2009 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2009
Uchwała Nr 535/2009 w sprawie określenia na rok 2010 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta
Siemianowice Śląskie
Uchwała Nr 536/2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Siemianowice Śląskie lub
osoby fizyczne, niepublicznych szkół i przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Uchwała Nr 537/2009 w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Związku
Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej
Uchwała Nr 538/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej położonej
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Sienkiewicza 4, o powierzchni 40m2, stanowiącej
część działki 3274/156
Uchwała Nr 539/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej, położonej
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Komuny Paryskiej, o powierzchni 180m2, stanowiącej

część działki 2718/104
Uchwała Nr 540/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres kolejnego roku nieruchomości gruntowej położonej
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Dąbrowskiego i Jana Pawła II, o łącznej powierzchni
6500 m2, oznaczonej działkami nr 3044/221, 3048/221, 3046/221, 3048/221, 1738/221, 139,
140, 141, 442, 643/138, 166, 795/31, 3146/203, 3145/203
Uchwała Nr 541/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
na okres kolejnych 3 lat budynku, o powierzchni użytkowej 158 m2, położonego
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Rutkowskiego 4, na części działki nr 1110/38
Uchwała Nr 542/2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
nr 401/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Uchwała Nr 543/2009 w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr 544/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie Pana mgr Jacka Guzego
Uchwała Nr 545/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice
Śląskie na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Uchwała Nr 546/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres 15 lat spółce Aqua Sprint Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych jako działki lub
części działek nr 236/3, 524/9, 1370/382, 84/5, 29/1, 2860/78, 3817/314, 1174/122, 1173/122,
718/1, 1178/122

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 547/2009 – w sprawie przyjęcia informacji na temat: „Kierunek i sposób
przekształcenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na
terenie miasta Siemianowice Śląskie”.
Uchwała nr 548/2009 – w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 458/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w wysokości 529.412 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych)
na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pałacyku Fitznera”
Uchwała nr 549/2009 – w sprawie częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich
nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 550/2009 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 534/2009 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej

i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2009
Uchwała nr 551/2009 – w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej
w Katowicach
Uchwała nr 552/2009– w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice
dotyczącej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Katowicach „Moja Przychodnia”
Uchwała nr 553/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 712/3, 424/43, 450/42,
2224/251, 1313/251, 807/10, 656/16, 921/22, 236/3, 241/5, 3830/96, 3881/282, 2845/282,
4165/293, 509/284, 510/283, 2110/16, 2107/21, 1278/13, 2279/190, 2815/190, 3193/200,
2273/195, 2823/200, 2825/201, 768/1, 607/311, 606/312, 222/1, 608/310, 477/1, 3830/96,
1201/122, 467/1, 656/6, 690/1, 1374/382, 26/3, 84/5, 426/43, 2277/193 oraz działki
oznaczone numerami geodezyjnymi 4164/293, 3037/168, 1809/16, 1807/19, 1618/22,
1621/25, 1624/27, 103, 907/101, 906/101, 905/101, 97, 96, 314/18, 1009/122, 43, 723/8
Uchwała nr 554/2009 – w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego części działek nr 2161/5 i 2162/5 przy ul. Bytkowskiej w Siemianowicach
Śląskich
Uchwała nr 555/2009 – w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie”
Uchwała nr 556/2009 – w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 557/2009 – w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w Polsce z siedzibą w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 23/25
Uchwała nr 558/2009 – w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 486/2005 z dnia 24 lutego
2005 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr 559/2009 – w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla miasta
Siemianowice Śląskie na lata 2007 – 2013
Uchwała nr 560/2009 – w sprawie zmiany Uchwały nr 173/99 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich w jednostkę budżetową
Uchwała nr 561/2009 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/99 z dnia 2 grudnia 1999 r.
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego-Pływalnia Miejska w Siemianowicach
Śląskich w jednostkę budżetową

Uchwała nr 562/2009 – w sprawie ustanowienia insygniów Miasta Siemianowice Śląskie
i zasad ich używania
Uchwała nr 563/2009 – w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała nr 564/2009 – w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 565/2009 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 566/2009 – w sprawie zatwierdzenia projektu „Sięgnij po wiedzę” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego
kształcenia ustawicznego”.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 9 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 567/2009 – w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr 568/2009 – w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie na okres 15 lat
spółce Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntów
zabudowanych, oznaczonych jako działki lub części działek nr 236/3, 524/9, 1370/382, 84/5,
29/1, 2860/78,3817/314, 1174/122, 1173/122, 718/1, 1178/122
Uchwała nr 569/2009 – w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 512/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
w wysokości 292.358 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem
złotych) na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy”.
Uchwała nr 570/2009 – w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 22 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 571/2009 – w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Andrzeja Schütza na
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za bezzasadną.
Uchwała nr 572/2009 – w sprawie: budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 573/2009 – w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 801/9 przy ul. Okrężnej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 574/2009 – w sprawie: zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
Uchwała nr 575/2009 – w sprawie: zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
Uchwała nr 576/2009 – w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 r.
Uchwała nr 577/2009 – w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 578/2009 – w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 579/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Romualda Dudę –
Prezesa Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego na działanie organu samorządu
terytorialnego Miasta Siemianowice Śląskie, za zasadną.
Uchwała nr 580/2010 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w Mieście Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2008/2009, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta
Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 581/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3
lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach
Śląskich stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 921/22, 236/3,
467/1, 656/6, 690/1, 3881/282, 300/4, 477/1, 179/11, 161/22, 1816/6, 1590/8, działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1540/47 oraz działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
389/6, której prawo własności w 1/3 części posiada Gmina Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 582/2010 w sprawie: udzielenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa w trybie
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 90 nr 32, poz. 191 z późn.
zm.) nieruchomości obejmującej działki: 1865/277, 1938/277, 1996/277, 1997/277, 2893/277,
3538/18, 170/18, 3540/27, 2890/277, 1862/277, 1940/277 (KW 6680).
Uchwała nr 583/2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.
„Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Pracowni Badań
Elektrofizjologicznych Narządu Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy
ul. Żeromskiego 7.
Uchwała nr 584/2010 sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.„Szpital
Miejski” w Piekarach Śląskich.
Uchwała nr 585/2010 w sprawie: uchylenia uchwały nr 494/2009 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 25 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 586/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały nr 459/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na

wniesienie do Aqua – Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 Stycznia 1 w formie wkładu niepieniężnego (aportu),
prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasta Siemianowice Śląskie.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 lutego 2010 r.
Uchwała nr 587/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała
Zdziejowskiego na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 588/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Michała
Zdziejowskiego na Dyrektora Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich,
za bezzasadną.
Uchwała nr 589/2010 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku
w mieście za 2009 rok.
Uchwała nr 590/2010 w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych
z zamiarem wyzbycia się.
Uchwała nr 591/2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr B. Hagera w Tarnowskich
Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
Uchwała nr 592/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych
w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 970/22, 508/6, 2736/71 oraz 1472/129.
Uchwała nr 593/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej
w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym
2256/193.
Uchwała nr 594/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej
część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4175/293.
Uchwała nr 595/2010 w sprawie: 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 2009 r.
Uchwała nr 596/2010 w sprawie: zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki
5 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 597/2010 w sprawie: zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzibą przy

ulicy Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 598/2010 w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka
2 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 599/2010 w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy
ulicy Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 600/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Siemianowice
Śląskie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości zabudowanej budynkiem
kotłowni wraz z urządzeniami, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
1, oznaczonej jako działka nr 3152/196 (KW 1679).
Uchwała nr 601/2010 w sprawie: udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
nieruchomości zabudowanej obejmującej część działki nr 662/302 przy ul. Wyzwolenia
w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach.
Uchwała nr 602/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych
3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Siemianowicach
Śląskich stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1331/382, 1/1,
424/43, 426/43, 609/251, 610/251, 658/16, 3464/238, 690/1, 656/6, 467/1, 608/310, 768/1,
2598/322, 2279/190, 2277/193, 2273/195, 3193/200, 3881/282, działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 1208/129, 1207/128, 608/148, 1131/141, 142, 1210/143, 1211/147, 2117/151,
411/156.
Uchwała nr 603/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 604/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 476/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 605/2010 w sprawie: ąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Kruczej wraz z terenami
Pola Golfowego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 606/2010 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 25 marca 2010 r.
Uchwała nr 607/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za
bezzasadną.
Uchwała nr 608/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.

Uchwała nr 609/2010 w sprawie: przyjęcia informacji na temat „ Stan mieszkalnictwa
w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych robót remontowych w budynkach
komunalnych na 2010 rok”.
Uchwała nr 610/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały NR 621/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia
regulaminu targowisk miejskich.
Uchwała nr 611/2010 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 236/3 przy ul. Chrobrego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 612/2010 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów
stanowiącego części działek nr 1692/207, 2843/206, 362/234, 367,27 przy
ul. Świerczewskiego, Św. Barbary, Kościelnej i Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 613/2010 w sprawie udzielenia zgody na najem lokalu użytkowego
mieszczącego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyzwolenia 17
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 614/2010 w sprawie : udzielenia zgody na przedłużenie dzierżawy gruntu
stanowiącego działkę nr 2988/78 przy ul. Budryka 4 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 615/2010 w sprawie : udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 296/12 przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 616/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 miesięcy
w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej części działek nr 765/1 i 766/1
przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach.
Uchwała nr 617/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Sowiej, obręb
11- Bańgów, stanowiących działki geodezyjne nr 11-1185/122, 11-1187/122.
Uchwała nr 618/2010 w sprawie : udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich
stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 401/130, 1514/177,
767/104, 1711/42, oraz 110.
Uchwała nr 619/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej
część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3699/280.
Uchwała nr 620/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, położonych
w Siemianowicach Śląskich stanowiącymi części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 2736/71 oraz 338/4.

Uchwała nr 621/2010 w sprawie : przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 622/2010 w sprawie : nadania Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich
regulaminu organizacyjnego.
Uchwała nr 623/2010 w sprawie : określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010.
Uchwała nr 624/2010 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r., w sprawie zatwierdzenia tekstu
jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia
27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008
z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r.
Uchwała nr 625/2010 w sprawie : częściowej zmiany Uchwały Nr 359/2008 z dnia
13 listopada 2008 r. Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: określenia zasad zbycia,
wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 626/2010 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 627/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 628/2010 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok i
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Uchwała nr 629/2010 w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich
w roku 2009.
Uchwała nr 630/2010 w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w
Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 631/2010 w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzibą
przy ulicy Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 632/2010 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 633/2010 w sprawie: likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2
w Siemianowicach Śląskich.

Uchwała nr 634/2010 w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
nieruchomości obejmującej części działek nr 61/28 i 399/28 przy ul. Świerczewskiego
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 635/2010 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
o powierzchni 600m2 stanowiącego część działki nr 439/13 przy ul Świerczewskiego 84
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 636/2010 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 637/2010 w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy
Siemianowice Śląskie, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr 638/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia
ich granic i numerów
Uchwała nr 639/2010 sprawie: utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr 640/2010 sprawie: utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 27 kwietnia 2010 r.
Uchwała nr 641/2010 w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia podjęcia
decyzji o przystąpieniu przez Miasto Siemianowice Śląskie do procesu w charakterze
interwenienta ubocznego.
Uchwała nr 642/2010 w sprawie: przejęcia przez Miasto Siemianowice Śląskie byłych
mieszkań zakładowych.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 20 maja 2010 r.
Uchwała nr 643/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 644/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Jerzego Mzyka na
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za
bezzasadną.
Uchwała nr 645/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok.
Uchwała nr 646/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok.
Uchwała nr 647/2010 w sprawie: przyjęcia informacji dotyczącej współdziałania Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich na
temat: „Ocena współdziałania w ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego, bezrobocia
i aktywizacji zawodowej mieszkańców”.
Uchwała nr 648/2010 w sprawie: udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres jednego
roku w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych w Siemianowicach
Śląskich stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1241/163 oraz
383/13.
Uchwała nr 649/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Nr 24/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zapewnienia pokrycia kosztów
utrzymania dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji.
Uchwała nr 650/2010 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
Uchwała nr 651/2010 w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdów porzuconych
z zamiarem wyzbycia się.
Uchwała nr 652/2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
Uchwała nr 653/2010 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 654/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu György Lehel Dyrektorowi Domu Kultury Miasta Mohács (Węgry).
Uchwała nr 655/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu József Szekó Prezydentowi Miasta Mohács (Węgry).
Uchwała nr 656/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu Ioan Vasinca Prezydentowi Miasta Campia Turzii (Rumunia).
Uchwała nr 657/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu Kurt-Jürgen Zander, Nadburmistrzowi Miasta Köthen (Niemcy).
Uchwała nr 658/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu Ulf Schindler, Przewodniczącemu Rady Miasta Köthen (Niemcy).
Uchwała nr 659/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu Petr Sagitarius, Burmistrzowi Miasta Jablunkov (Czechy).
Uchwała nr 660/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu Dominique Baert, Merowi Miasta Wattrelos (Francja).
Uchwała nr 661/2010 w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”
Panu prof. dr hab. Michałowi Kuleszy.
Uchwała nr 662/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich nr 615/2005 z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich : nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007
z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r.
nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r.
Uchwała nr 663/2010 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez
dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym,
oznaczonej geodezyjnie numerem 3216/117 o powierzchni 821 m 2, obręb 55, położonej przy
ulicy Śmiłowskiego 8-10.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 24 czerwca 2010 r.
Uchwała nr 664/2010 w sprawie: przyjęcia „Koncepcji rozwoju kultury w Siemianowicach
Śląskich na najbliższe lata”.
Uchwała nr 665/2010 w sprawie: przyjęcia informacji nt. „Realizacja zadań oświatowych
w latach 2007 – 2010 z uwzględnieniem remontów szkół, placówek i harmonogramu ich
modernizacji oraz modernizacji boisk szkolnych.
Uchwała nr 666/2010 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami
działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji.
Uchwała nr 667/2010 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego – Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach
Śląskich za 2009 rok.
Uchwała nr 668/2010 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Siemianowicach Śląskich za rok 2009.
Uchwała nr 669/2010 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach
Śląskich za 2009 rok.
Uchwała nr 670/2010 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2009 z uwzględnieniem opinii biegłego
rewidenta badającego bilans.
Uchwała nr 671/2010 w sprawie: podziału zysku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich za rok 2009 w wysokości 106.864,50 zł.
Uchwała nr 672/2010 w sprawie: przyjęcia informacji Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury
i sprzętu medycznego w 2009 r.

Uchwała nr 673/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
do momentu sprzedaży działki nie dłużej niż do 3 lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości obejmującej część działki nr 2827/105 przy ul. Powstańców
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 674/2010 w sprawie: udzielenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 3456/314 przy ul. Telewizyjnej 1 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 675/2010 w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
stanowiącego część działki nr 3835/293 przy ul. Kapicy 15 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 676/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
do 31.12.2012 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych
w Siemianowicach Śląskich, stanowiących części działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 2273/195, 3193/200, 2823/200, 2279/190, 656/6, 467/1, 690/1, 607/311,
606/312, 466/1, 4165/293, 84/5, 3881/282, 921/22, 412/22.
Uchwała nr 677/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 328/2008 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej
instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 678/2010 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 679/2010 w sprawie: nadania drodze wewnętrznej nazwy - Szpitalna.

podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 26 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 680/2010 w sprawie: uznania skargi Pani Janiny Pawłowskiej na działalność
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną.
Uchwała nr 681/2010 w sprawie: przyjęcia informacji na temat „Informacja o działalności
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za okres kadencji 2006-2010”.
Uchwała nr 682/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Nr 359/2008
z dnia 13 listopada 2008 roku Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: określenia zasad
zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 683/2010 w sprawie: wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach
Śląskich oraz likwidacji szkoły.
Uchwała nr 684/2010 w sprawie: wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach
Śląskich oraz likwidacji szkoły.
Uchwała nr 685/2010 w sprawie: wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 1
w Siemianowicach Śląskich oraz likwidacji szkoły.

Uchwała nr 686/2010 w sprawie: wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich
oraz likwidacji szkoły.
Uchwała nr 687/2010 w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego
z zamiarem wyzbycia się.
Uchwała nr 688/2010 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta nr 574/2009 w sprawie
zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2010r.
Uchwała nr 689/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice
Śląskie.
Uchwała nr 690/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 380/2008 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 691/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru byłej kopalni Michał
przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 692/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki 4321/275,
4323/253, 4309/254 położone przy ulicy Niepodległości nr 64-66 w Siemianowicach
Śląskich.
Uchwała nr 693/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 577/2009 w sprawie: ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 694/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”.
Uchwała nr 695/2010 w sprawie: ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób
fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji
w Siemianowicach Śląskich”
Uchwała nr 696/2010 w sprawie: dokonania zmiany uchwały Nr 144/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do projektu
pod nazwą: „Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”
Uchwała nr 697/2010 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała nr 698/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 518/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Siemianowic Śląskich i nadania jej Statutu.
Uchwała nr 699/2010 w sprawie: nadania Księdzu Konradowi Zublowi tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 700/2010 w sprawie: nadania Stanisławowi Kowarczykowi tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 701/2010 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 702/2010 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 23 września 2010 r.
Uchwała nr 703/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Sebastiana Kalusa na Prezydenta
Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 704/2010 w sprawie: uznania skargi Pani Agnieszki Czerner na Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 705/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Andrzeja Schütza na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 706/2010 w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy Musiał z dnia 22.06.2010 r.
na działalność Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 707/2010 w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy Musiał z dnia 25.08.2010 r
na działalność Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Uchwała nr 708/2010 w sprawie: uznania skargi Pana Janusza Ławeckiego na działalność
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za zasadną
Uchwała nr 709/2010 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury
Uchwała nr 710/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 219/2003 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia jednostki
budżetowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich w samorządową
instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 711/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice
Śląskie do projektu pt. „Szkoła harmonijnego rozwoju” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Uchwała nr 712/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice
Śląskie do projektu „Mówisz-Masz, i Ty możesz zostać prezenterem” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
Uchwała nr 713/2010 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 714/2010 w sprawie: określenia na rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka osobową na terenie miasta
Siemianowice Śląskie
Uchwała nr 715/2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Gliwicach.
Uchwała nr 716/2010 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Siemianowic Śląskich, Sejmiku Województwa
Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
podjętych na sesji Rady Miasta w dn. 28 października 2010 r.
Uchwała nr 717/2010 w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy
na Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.

Musiał

Uchwała nr 718/2010 w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich,
za bezzasadną.
Uchwała nr 719/2010 w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego
z zamiarem wyzbycia się.
Uchwała nr 720/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr 234/1996 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 12.09.1996 r. (z późniejszymi zmianami), a dotyczącej powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Uchwała nr 721/2010 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć – w ramach łączenia pensum – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 722/2010 w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych
z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich na: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych „Cogito” z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 723/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 428/2009 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości podwyższenia minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie.
Uchwała nr 724/2010 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice
Śląskie.
Uchwała nr 725/2010 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Uchwała nr 726/2010 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Siemianowice
Śląskie oraz jego jednostkom podległym.
Uchwała nr 727/2010 w sprawie: przyjęcia Miejskiego
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 r.

Programu

Profilaktyki

Uchwała nr 728/2010 w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała nr 729/2010 w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice
Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Uchwała nr 730/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr 623/2010 Rady Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010.
Uchwała nr 731/2010 w sprawie: zmiany w planie wydatków
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.

Powiatowego Funduszu

Uchwała nr 732/2010 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała nr 733/2010 w sprawie: częściowej zmiany uchwały 125/2007 Rady Miasta
Siemianowic Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: diet radnych Rady Miasta
Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Uchwała nr 734/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała nr 735/2010 w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004
r. dotyczącego powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Siemianowice Śląskie
prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków.
Uchwała nr 736/2010 w sprawie: woli przystąpienia gminy do spółki Megrez Sp. z o. o.
Uchwała nr 737/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice
Śląskie do projektu pt. „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” w ramach Priorytetu
IX, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała nr 738/2010 w sprawie: w sprawie: dokonania zmiany uchwały nr 695/2010 Rady
Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji
Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”.

