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Protokół nr VI 

z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. 
 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 
5. Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 1/ 
6. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika. /Głosowanie 2/ 
7. Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej. /Głosowanie 3/ 
8. Zmiana nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadanie statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej. 

/Głosowanie 4/ 
9. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 5/ 
10. Ustalenie na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone. /Głosowanie 6/ 

11. Likwidacja w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 7/ 
12. Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku. 

/Głosowanie 8/ 
13. Regulamin korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika. 

/Głosowanie 9/ 
14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar 

oznaczony symbolem: 
a) MPZP 11, /Głosowanie 10/  
b) MPZP 16, /Głosowanie 11-12/ 
c) MPZP 17, /Głosowanie 13-15/ 
d) MPZP 19. /Głosowanie 16/ 
15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego na rzecz jego najemcy. /Głosowanie 17/ 
16. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 18/ 
17. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 19/ 
18. Oddanie w użytkowanie nieruchomości. /Głosowanie 20/ 
19. Zezwolenie na używanie nazwy "Rybnik" w znakach towarowych przez KLP Rybnik Sp. z o.o.". 

/Głosowanie 21/ 
20. Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic: 

a) Boguszowice Osiedle, /Głosowanie 22/ 
b) Boguszowice Stare, /Głosowanie 23/ 
c) Chwałęcice, /Głosowanie 24/ 
d) Chwałowice, /Głosowanie 25/ 
e) Golejów, /Głosowanie 26/ 
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f) Gotartowice,  /Głosowanie 27/ 
g) Grabownia,  /Głosowanie 28/ 
h) Kamień,  /Głosowanie 29/ 
i) Kłokocin, /Głosowanie 30/ 
j) Ligota – Ligocka Kuźnia, /Głosowanie 31/ 
k) Maroko-Nowiny, /Głosowanie 32/ 
l) Meksyk, /Głosowanie 33/ 
m) Niedobczyce, /Głosowanie 34/ 
n) Niewiadom, /Głosowanie 35/ 
o) Ochojec, /Głosowanie 36/ 
p) Orzepowice, /Głosowanie 37/ 
q) Paruszowiec-Piaski, /Głosowanie 38/ 
r) Popielów,  /Głosowanie 39/ 
s) Radziejów, /Głosowanie 40/ 
t) Rybnicka Kuźnia,  /Głosowanie 41/ 
u) Rybnik-Północ, /Głosowanie 42/ 
v) Smolna,  /Głosowanie 43/ 
w) Stodoły, /Głosowanie 44/ 
x) Śródmieście, /Głosowanie 45/ 
y) Wielopole, /Głosowanie 46/ 
z) Zamysłów, /Głosowanie 47/ 
ź)   Zebrzydowice. /Głosowanie 48/ 

21. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Niewiadom. 
/Głosowanie 49/ 

22. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta. /Głosowanie 50/ 
23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
24. Zakończenie sesji. 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich 
zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku  
z czym obrady będą prawomocne. Następnie poinformował, że otrzymał pismo w sprawie utworzenia Klubu 
Radnych PiS.  
 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Protokoły z sesji z dnia 22 i 31 grudnia 2014 r. zostały przyjęte bez uwag. 
 
O godz. 16:05 przybył Radny Michał Chmieliński. 
 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że Pan Wojciech Student został Pełnomocnikiem 
Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.  
Następnie poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach: 
- 15 stycznia br. - podpisanie umowy patronackiej między Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a firmą 
PKP Cargo S.A. w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektroenergetyk 
transportu szynowego”, 
- 20 stycznia br. – spotkanie z Marszałkiem województwa śląskiego w sprawie kwestii związanych  
z perspektywą Unijną oraz dot. budowy drogi Pszczyna-Racibórz. 
 
Kolejno przedstawił prace realizowane w mieście: 
- przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piasta (dz. Śródmieście) na 
potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - roboty zostaną  zakończone do końca 
stycznia br., 
- dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR (dz. Orzepowice) wraz  
z zagospodarowaniem terenu - roboty zostaną  zakończone do końca stycznia br., 
- przebudowa budynku byłej stolarni i  remont budynku maszyny wyciągowej na terenie zabytkowej kopalni 
„IGNACY” w Rybniku – Niewiadomiu  – zakończenie prac budowlanych  jest planowane w maju br., 
- remont sanitariatów w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. 
Jana Pawła II (dz. Maroko-Nowiny) – zakończenie prac budowlanych  jest planowane w kwietniu br., 
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Uzupełnił, że w okresie wakacji zimowych (od 2 lutego) będą wykonane roboty w następujących obiektach: 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (dz. Ochojec) - remont II piętra i klatek schodowych oraz w budynku 
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (dz. Śródmieście) - renowacja parkietu hali oraz przebudowa szatni  
w holu głównym.  
Następnie przedstawił roboty drogowe będące w realizacji: 
- opracowanie    projektu     budowlano  –  wykonawczego    przebudowy ul. Rudzkiej, na odcinku  od  
Obwiedni Północnej  Rudzka  –  Gliwicka   do  granic  miasta– z uwagi na przedłużające się procedury  
z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego konieczne było wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych  
do czerwca br., 
- opracowanie   projektu    budowlano   –   wykonawczego  Regionalnej   Drogi   Racibórz  – Pszczyna – projekt 
w trakcie opracowania –wydłużenie terminu do czerwca br., 
- opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku, od zaprojektowanego 
„Węzła Śródmiejskiego” w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia 
Południowa, 
- przebudowa ul. Rudzkiej – planowane wykonanie robót do kwietnia br., 
- przebudowa ul. Podmiejskiej – planowane wykonanie robót do lutego br., 
- przebudowa ul. 1 Maja –  planowane wykonanie robót do stycznia br., 
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Błękitnej – planowane wykonanie robót do lutego br., 
- wymiana oświetlenia przy ul. Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do ronda Solidarności wraz  
z opracowaniem dokumentacji projektowej – planowane wykonanie robót do kwietnia br., 
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli – planowane wykonanie robót do stycznia br., 
- aktualizacja ewidencji dróg –  planowane wykonanie prac do lutego 2016 r., 
- przebudowa ul. Sportowej – planowane wykonanie robót do września br.  
 
Poinformował o przetargach będących w przygotowaniu: 
- przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej, 
- przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej, 
- remont nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnika, 
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika. 
 
Poinformował również, że trwają prace związane z przygotowaniem dla miasta planu gospodarki 
niskoemisyjnej.  
 
Następnie przedstawił informację dot. stopy bezrobocia dla Rybnika, która wynosi 7,2% i jest jedną  
z najniższych w województwie śląskim. 
 
Dodał, że jedna z firm na terenie strefy ekonomicznej wpłaciła zaległy podatek – do budżetu miasta wpłynęło 
2 700 000 zł. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta przedstawił sprawozdanie. Kserokopia sprawozdania stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
5. i 6. Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił porządek sesji w punkcie dotyczącym podjęcia 
uchwały budżetowej. 
 
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekty uchwał. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że autorem budżetu i prac nad tym budżetem był 
Prezydent Adam Fudali. Następnie przedstawił budżet na 2015 rok w postaci prezentacji multimedialnej 
(załącznik do protokołu). Kolejno poprosił Radę Miasta o przyjęcie budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 
oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika. 
 
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały w sprawie 
budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odczytał uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o: 
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- przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz  
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 
- możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Miasta 
Rybnika, 
- przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2015 – 2036. 
Kserokopie ww. uchwał stanowią załącznik do protokołu. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Prezydent już zapowiadał, jestem autorem tego budżetu, 
ale żeby mówić o budżecie proszę Państwa na rok 2015 by trzeba popatrzeć na to co stanowi fundament 
finansów naszego miasta, no to jest wykonanie budżetu za rok 2014 i sytuacja finansowa z jaką przystępujemy 
do nowego roku, do nowego roku budżetowego jest naprawdę bardzo dobra. Budżet miasta Blok Samorządowy 
Rybnik po wielu latach inwestycji, jako tych inwestycji było aż 16 lat żeśmy prowadzili, zostawiamy w bardzo 
dobrej kondycji. Dość powiedzieć proszę Państwa, że na koniec jak mamy takie zapowiedzi na razie nie do 
końca jeszcze już pewne dane, suma tzw. wolnych środków za rok 2014 tj. kwota 62 mln zł. Pan Prezydent 
podawał pewne kwoty, które będą potrzebne na sfinansowanie deficytów, to właśnie część tych środków na 
sfinansowanie tego deficytu pójdzie, ale zostanie jeszcze spora nadwyżka tzw. wolnych środków, także sytuację 
obecna ekipa ma naprawdę komfortową. My, jako Blok Samorządowy Rybnik, którzy wspieramy Pana 
Prezydenta będziemy w sposób szczególny czuwać nad wykonaniem tego budżetu i będziemy czuwać nad 
założeniami jakie są przy tym budżecie, a to są takie założenia, że każde nowe wolne środki, które się 
przejawią, oszczędności przy przetargach, one muszą iść na zmniejszenie zadłużenia naszego miasta. 
Przygotowaliśmy budżet miasta w tak dobrej kondycji, że możemy pokusić się o gigantyczną inwestycję, jaką 
jest budowa drogi Pszczyna-Racibórz. Ale tutaj w międzyczasie pojawiły się nowe zagrożenia, ja mówiłem  
o tych zagrożeniach na Komisji Finansów, chcę teraz powiedzieć wtedy kiedy trwa debata nad budżetem.  
Pan Prezydent w pewnym momencie powiedział, że pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości  
300 mln zł to tylko nam pozwoli rozpocząć tego typu inwestycje. Ja chcę Państwu również powiedzieć, że ta 
decyzja, czy to będzie 300 mln, ona ostatecznie jeszcze nie zapadła, bo cała procedura będzie modyfikowana  
w Brukseli i wtedy dopiero zapadnie ewentualnie ostateczna decyzja w procedurze konkursowej, ale jest to 
niezwykle ważne zadanie i musimy sobie zdać proszę Państwa sprawę że robimy budowę tej drogi z dwóch 
powodów: pierwsze, żeby poprawić układ komunikacyjny w naszym mieście, i drugi powód, żeby pozyskać 
nowe tereny inwestycyjne. Te nowe tereny inwestycyjne pojawiają się nam w Dzielnicy Kłokocin. Dzielnica 
Kłokocin nie jest skomunikowana, po to m.in. trzeba wybudować tę drogę. Ale proszę Państwa wielka 
przestroga, my będziemy inwestować jako miasta na majątku Skarbu Państwa. I to jest bardzo duże zadane do 
Prezydenta Miasta, żeby uruchomił różnego rodzaju działania, nieodzowne będą działania polityczne, żeby ten 
grunt, który jest w Kłokocinie, a na razie zarządzamy nim jako starosta grodzki, tym terenem Prezydent 
zarządza, żeby go skomunalizować. Bez tej pewności, że ten teren zostanie skomunalizowany, dojdziemy do 
sytuacji paradoksalnej, że budżet Miasta Rybnika będzie inwestował na majątku Skarbu Państwa,  
a w konsekwencji po zainwestowaniu, Skarb Państwa dokona sprzedaży tego terenu. Do tego nie możemy 
absolutnie dopuścić. No i na koniec jeszcze jedna przestroga: dochodzą tu i ówdzie nowe różne głosy o nowych 
zamiarach inwestowania w naszym mieście, to są absolutne mrzonki, to jest po prostu niemożliwe proszę 
Państwa, żeby miasto przyjęło jeszcze jeden kolejny wysiłek inwestycyjny i inwestowało w inne niewątpliwie 
potrzebne obiekty, które są w naszym mieście, bo sytuacja budowy Pszczyna-Racibórz i pozyskanie  
w konsekwencji, gdy się tak stanie, kwoty 300 mln zł, Miasto Rybnik musi zabezpieczyć wkład własny, ale to 
doprowadzi do sporego zadłużenia naszego miasta. Oczywiście jest to inwestycja wliczona na pokolenia  
i pokolenia też muszą wziąć odpowiedzialność za tę inwestycję, wziąć odpowiedzialność czyli mieć na barkach 
to widmo zadłużenia, które trzeba będzie spłacić, podobna sprawa jak z budową kanalizacji, ale te 16 lat 
inwestowania pokazało, że można to robić w sposób rozważny, w sposób naprawdę wróżący po zakończeniu 
tych wielkich inwestycji pełny sukces, co wskazuje wynik finansowy budżetu na rok 2014 (…)”. 
 
Następnie swoje stanowiska w sprawie projektu budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok przedstawili 
przewodniczący Klubów Radnych w kolejności od najliczniejszego oraz poszczególni radni. 
 
Jan Mura – przedstawiciel Klubu Radnych Blok Samorządowy Rybnik: „ (…) Dochody budżetowe 
ustalono w łącznej kwocie 647 mln zł, w tym dochody budżetowe – 587 mln zł i dochody majątkowe –  
59 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie prawie 60 mln zł. Obejmują one dotacje z budżetu  
Unii Europejskiej (45 mln zł)  i inne (Fundusz Dopłat BGK 860 tys. zł i budżet państwa 2,2 mln zł) oraz 
dochody własne (11,8 mln zł). Miasto zamierza sprzedać mieszkania (za 1,3 mln zł), lokale użytkowe (za 2 mln 
zł) oraz następujące nieruchomości (łącznie 8,5 mln zł), zlokalizowane przy ulicach:              
- 1 Maja w kwocie 210.000 zł i 125.000 zł, 
- Borki w kwocie 3.200.000 zł, 
- Dworek w kwocie 800.000 zł, 
- Mikołowskiej w kwocie 900.000zł, 
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- Orzeszkowej w kwocie 480.000 zł, 
- Parkowej w kwocie 220.000 zł, 
- Raciborskiej w kwocie 112.000 zł, 
- Rudzkiej w kwocie 190.000 zł, 
- Wiślanej w kwocie 78.000 zł, 
- Boguszowickiej w kwocie 170.000 zł, 
- Frontowej w kwocie 65.000 zł, 
- Racławickiej w kwocie 55.000 zł, 
- Sąsiedzkiej w kwocie 110.000 zł, 
- Sosnowej w kwocie 1.450.000 zł, 
- Wyboistej w kwocie 250.000 zł, 
- Zdrzałka w kwocie 85.000 zł. 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 144 mln zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi  
8.600 000 zł i jest mniejsza od kwoty przyjętej na 2014 rok o ponad 400 tys zł.  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie 
budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów. Jak co roku są 
niewystarczające na realizację zadań. 
Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one  
w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek 
organizacyjnych, wydatki na remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych. 
Z dniem 1 stycznia 2015 r. podwyższone zostaną wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych  
instytucji kultury średnio na etat o 100 zł, co zwiększa wydatki bieżące o ponad 3,9 mln zł. 
Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań: 

a) finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – prawie 39 mln zł,  
tj. o 6,1 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2014 rok. Część oświatowa subwencji 
ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie 
tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych), 

b)  zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 3,6 mln zł. 
 

Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami, a kosztami 
działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w wysokości ponad 10 mln zł. Podobnie jest  
z transportem zbiorowym, który – dla ochrony mieszkańców - dofinansowywany jest co roku na poziomie 
ponad 12 mln zł.  
Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów  
w projekcie budżetu państwa na 2015 rok, wynosi 1.129 tys. zł  i jest niższa o 347 tys. zł od kwoty 
obowiązującej w roku poprzednim. 
W projekcie budżetu zaplanowano ponad 20 mln zł na remonty budowlane m.in. na: remonty dróg 9 mln zł, 
placówek oświatowych 5 mln zł, zasobów mieszkaniowych 2,5 mln zł, obiektów kultury fizycznej 630 tys. zł, 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 600 tys. zł, obiektów instytucji kultury 787 tys. zł, obiektów 
pomocy społecznej 616 tys. zł i innych obiektów miejskich 610 tys. zł.  

 
Wydatki majątkowe: 

a) zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – prawie 45 mln zł;  
� najważniejsze zadania: 
- Przebudowa ul. Sportowej (8 mln zł), 
- Przebudowa ul. Rudzkiej – dwa etapy (6,3 i 7 mln zł), 
- Przebudowa ul. Podmiejskiej (5,2 mln zł),  
- Przebudowa ul. 1 Maja (3 mln zł), 
- Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Zabytkowej Kopalni ,,Ignacy" w Rybniku (3 mln zł),  
- Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej MOSiR (3 mln zł), 
- Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (1,1 mln zł),  
- nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych: 

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (1,8 mln zł), 
- Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare (1,8 mln zł), 
- Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku przy SP27, dz. Chwałęcice (600 tys. zł), 
- Budowa dróg rowerowych (600 tys. zł), 
- Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej (250 tys. zł), 
- Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym wraz z wymianą oświetlenia na ulicach 

Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap (200 tys. zł), 
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b) inwestycje jednoroczne –  50 mln zł;  
najważniejsze zadania: 
- Przebudowa ul. Zwycięstwa (6,5 mln zł), 
- Budowa łącznika ul. Prosta – Świerklańska (5 mln zł), 
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – Saint Vallier – Hutnicza wraz  

z budową sygnalizacji świetlnej (3 mln zł), 
- Budowa chodnika w ciągu ul. Świerklańskiej (3 mln zł), 
- Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce (2,8 mln zł), 
- Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Laurowej (łącznie prawie 2,7 mln zł), 
- Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice (2,1 mln zł), 
- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta, dz. Maroko-Nowiny (1,9 mln zł), 
- Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej, w wyniku którego 

powstanie 16 lokali socjalnych (1,7 mln zł), 
- Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego (1,5 mln zł), 
- Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Górnośląskiej (1,5 mln zł), 
- zadania ujęte w Budżecie obywatelskim - wartość zadań to 1.860 tys. zł,  

c) zakupy inwestycyjne” 
    Wśród nich największymi pozycjami są: sprzęt informatyczny i oprogramowanie (675.000 zł), 

ładowarka wysięgnikowa dla ZZM, sprzęt dla obiektów sportowych, samochód dla Rodzinnego 
Domu Dziecka,  

d) dotacje na zadania inwestycyjne – 1.699 tys. zł, w tym: dofinansowanie inwestycji ekologicznych 
mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (1.619 tys. zł) oraz dofinansowanie zakupu 
dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku,  

e) rezerwa celowa na wydatki – 4.000.000 zł, 
f) wypłata odszkodowań w związku z planowaną budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna – 

48.000.000 zł,  
g) wykupy gruntów i nieruchomości – 800.000 zł. 

 
Największe wydatki budżetu Miasta w działach: 

a) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 240 mln zł,   
b) Transport i łączność – 164 mln zł,  
c) Opieka społeczna – 78 mln zł, 
d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54 mln zł,       
e) Gospodarka mieszkaniowa – 42 mln zł,  
f) Administracja publiczna  - 42 mln zł,  
g) Kultura fizyczna – 22mln zł,  
h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19 mln zł, 
i) Ochrona zdrowia – 10 mln zł.  

 
Projekt budżetu zamyka się deficytem 79 mln zł. 
 
Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej.  
W projekcie budżetu na 2015 rok nadwyżka operacyjna wynosi 12 mln zł. 
Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności w planie wydatków w 2015 roku, a także wolne środki 
na koniec 2014 roku, będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty. 
Zadaniem nowo wybranego Prezydenta Miasta nie tylko w 2015 r., ale w całej kadencji będzie doprowadzenie 
do wzrostu nadwyżki operacyjnej do poziomu zalecanego przez agencję ratingową (11%) oraz zahamowanie 
wzrostu, a następnie obniżenie poziomu zadłużenia.  
BSR zwraca uwagę, że najważniejszym zadaniem zapisanym w budżecie na 2015 r. jest rozpoczęcie budowy 
drogi Pszczyna-Racibórz. Aby to zadanie stało się realne konieczne będą polityczne działania o zabezpieczenie 
części wkładu własnego z uwzględnieniem wsparcia finansowego z budżetu państwa. Drugim warunkiem jest 
uzyskanie zapewnienia od Wojewody Śląskiego o komunalizacji terenu inwestycyjnego w Kłokocinie na rzecz 
Miasta Rybnika.  BSR zakłada, ze działania Prezydenta będą dalszą kontynuacją bezpiecznej polityki 
finansowej miasta, która pozwoli na kontynuację proinwestycyjnego rozwoju naszego miasta”.  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Klubu Radnych Blok Samorządowy Rybnik poinformował, że BSR będzie 
głosował za przyjęciem projektu budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej: „(…)  budżet miasta, 
czyli plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej, stanowi podstawę gospodarki 
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finansowej miasta. Dzięki niemu, reprezentanci władzy wykonawczej są w stanie właściwie prowadzić politykę 
finansową miasta. Funkcja budżetu jest również definiowana w odniesieniu do możliwości finansowania 
obszarów funkcjonowania miasta, takich jak oświata, transport, pomoc społeczna, sport, kultura, ochrona 
zdrowia, gospodarka komunalna oraz wiele innych dziedzin. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
iż zaproponowany budżet był przygotowywany przez poprzednika obecnego prezydenta. To sytuacja 
specyficzna. W związku z powyższym musimy mieć na względzie również zmiany w budżecie dokonane po 
objęciu urzędu przez Prezydenta Piotra Kuczerę. Z pewnością konieczne będzie dalsze modelowanie budżetu  
w trakcie roku. W budżecie liczą się cyfry. Budżet został skalkulowany na poziomie 647 mln zł po stronie 
dochodowej oraz w wysokości 726 mln zł po stronie wydatkowej. Deficyt budżetu w wersji pierwotnej miał 
wynosić 105 mln zł, jednak po zmianach dokonanych w grudniu 2014 r. będzie wynosił 79 mln zł. Nadwyżka 
operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, została 
zaplanowana na poziomie 12 mln zł. Dla zachowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz 
możliwości inwestycyjnych musimy pracować nad generowaniem jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. 
Większość wydatków budżetowych, to wydatki na bieżącą działalność samorządu - przodują tu kwoty na 
finansowanie działalności oświatowej oraz zadania związane z remontem i utrzymaniem dróg. Znaczące sumy 
wiążą się również z finansowaniem zadań związanych z transportem zbiorowym. Ale oczywiście te zawsze 
pozostają w cieniu tego co dla Prezydenta najistotniejsze - wydatków inwestycyjnych. Warto pamiętać, że nowe 
inwestycje powinny  generować miejsca pracy i przyczyniać się do lepszego komfortu życia mieszkańców.  
W 2015 roku zaplanowano do realizacji między innymi następujące inwestycje: 

1) budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej, 
2) przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania  

z ulicą Elizy Orzeszkowej (pozyskano środki zewnętrzne w ramach Dotacji z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych), 

3) remont ulicy Sztygarskiej i Szybowej, 
4) przebudowa toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej, 
5) przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej, 
6) przebudowa ul. 1 Maja,  
7) przebudowa łącznika ul. Prosta – Świerklańska, 
8) budowa chodnika w ciągu ul. Świerklańskiej, 
9) remont i modernizacja pasażu przy ul. Jana III Sobieskiego, 
10) przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej, w wyniku którego powstanie  

16 lokali socjalnych, 
11) oraz wiele innych. 

W obrębie placówek oświatowych zaplanowano inwestycje na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Mamy nadzieję, że 
uda się je wszystkie zrealizować. Panie Prezydencie, proszę pamiętać o nadzorze inwestycyjnym podczas 
realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych- mówiliśmy o tym jako Klub Radnych w poprzedniej kadencji. Jako 
Radni Platformy Obywatelskiej stoimy na stanowisku, iż wszelkie nakłady na potrzebne miastu inwestycje 
należy optymalizować i urealniać ich wykonanie. To uczciwe wobec mieszkańców. Wiemy, że wyznaje Pan 
taką samą zasadę! Tak jak i w latach poprzednich, będziemy się tym inwestycjom bacznie przyglądać. 
Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że 2015 rok, to czas, kiedy będziemy w stanie realnie wydatkować środki  
z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Pierwsze konkursy zostały już uruchomione. 
Warto pamiętać o zadaniach inwestycyjnych, które będziemy realizować w najbliższych latach, a ich źródłem 
finansowania będą środki UE. Jednym z największych zadań tego typu będzie budowa drogi Pszczyna – 
Racibórz. To wyzwanie, które musimy podjąć ze względu na podstawowe potrzeby miasta w obrębie poprawy 
układu komunikacyjnego oraz kwestii pozyskiwania inwestorów, którzy bez dobrego połączenia drogowego 
lokują swoje środki w gminach leżących bliżej autostrady. W budżecie na 2015 rok pojawiły się już środki na 
wykupy terenów pod przedmiotową drogę. Zatem przechodzimy od fazy obietnic do fazy realizacji tego 
potężnego zadania, które z pewnością jest dla nas wyzwaniem. Szanowni Państwo, w trakcie prac nad budżetem 
w poszczególnych komisjach Radni PO ustosunkowywali się do całego szeregu zapisów projektu budżetu.  
W podsumowaniu wypada wspomnieć, że prawdziwą miarą każdego projektu jest możliwość jego pełnej 
realizacji. Wierzymy głęboko, że zaproponowany budżet zostanie zrealizowany. Dlatego poprzemy uchwałę 
budżetową na 2015 r.”. 
 
Wojciech Piecha – przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość: „ Decyzja w sprawie 
głosowania nad uchwałą budżetową dla Miasta Rybnika na 2015 rok powinna być naturalną konsekwencją  
wcześniejszych merytorycznych prac na poziomie Komisji Rady Miasta, jak również przyjętym stanowiskiem 
wobec całego projektu uchwały. Budżet roku 2015 został przygotowany przez byłego Prezydenta Adama 
Fudalego, po kosmetycznych poprawkach, które urealniły spodziewane dochody miasta na poziomie  
647 mln  zł. Wydatki z budżetu zaplanowano na  poziomie  726 mln zł, planowany deficyt ma osiągnąć  
79 mln zł., zaś nadwyżka operacyjna zapisana w uchwale to 12 mln zł.  W ubiegłej kadencji Radni Prawa  
i Sprawiedliwości tworzyli koalicję z Blokiem Samorządowym Rybnik, a budżet na rok 2015 powstawał także 
po naszych podpowiedziach i sugestiach i często po trudnych dyskusjach. Rada Miasta nie była areną 
politycznych sporów, ale forum, na którym ścierały się racje poszczególnych Radnych. W dalszym ciągu 
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będziemy przestrzegali tej zasady i merytorycznie popierali inicjatywy, które będą służyły rozwojowi miasta. 
Perspektywa Unijna 2014- 2020 - ostatnia, która przyznaje Polsce tak znaczące kwoty na modernizację 
infrastruktury, powinna być przez miasto w pełni wykorzystana. Dlatego my, jako Radni Prawa  
i Sprawiedliwości, będziemy wspierali poprzez naszych parlamentarzystów działania pozwalające na 
unowocześnienie układu komunikacyjnego miasta, poprawę jakości życia naszych mieszkańców, a przede 
wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy. Dzisiaj Rybnik, jak i wiele śląskich miast, znalazł się w ogromnym 
niebezpieczeństwie. Likwidacja miejsc pracy w kopalniach i zakładach okołogórniczych może spowodować 
zmniejszenie wpływów finansowych do budżetu miasta i dlatego wymagać będzie od nas – Radnych, ale przede 
wszystkim od Prezydenta Miasta podjęcia dodatkowych działań w obronie naszych wspólnych interesów 
społecznych i gospodarczych. Radni PiS na posiedzeniach Komisji poparli założenia do przyszłorocznego 
budżetu i warunkowo zagłosują za jego przyjęciem. Będziemy bacznie przyglądali się jego realizacji  
i recenzowali poczynania Prezydenta Miasta. Podpisali: Łukasz Dwornik, Jerzy Lazar, Wojciech Piecha, 
Arkadiusz Szweda, Mirela Szutka”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W kadencji 2006-2010 rządziła w tym mieście koalicja BSR  
i PiS i wtedy Radnym był Stanisław Stajer, jednoosobowym Radnym, który co roku mógł wygłaszać opinie co 
do projektu budżetu na kolejne lata. W kadencji 2010-2014 podobnie było z Panem Radnym Leszkiem Kuśką, 
który także miał prawo do swobodnej wypowiedzi. No niestety koalicja BSR i PO postanowiła, że dwie osoby, 
które zajmują stanowisko Radnych, tzn. Pani Anna Gruszka i moja osoba, nie mają okazji wypowiedzenia 
własnej opinii co do projektu budżetu. Myślę, że mieszkańcy Rybnika powinni o tym jasno się dowiedzieć. 
Mam pytanie do Pana mecenasa,  bo w art. 23 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest zapis, że radni mogą 
tworzyć Kluby Radnych więc dlatego pytam, czy to jest oblig, czy też radny może swobodnie, samodzielnie 
podejmować decyzje, czy tylko wtedy gdy jest członkiem jakiegoś klubu radnych?” 
 
Maurycy Motyka – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Oczywiście radni mogą tworzyć Kluby 
Radnych, ale nie muszą, natomiast jeżeli je tworzą to z faktem bycia w Klubie Radnych związane są pewnego 
rodzaju uprawnienia, których pojedynczy radny nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kwestię debaty nad projektem 
uchwały budżetowej, przyjdzie tutaj przywołać uchwałę Rady Miasta Rybnika z 24 marca 2010 r. w sprawie 
trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, §1 pkt. 10 tej uchwały, pkt. d – porządek sesji budżetowej  
w pkt. dot. podjęcia uchwały budżetowej obejmuje debatę nad projektem uchwały budżetowej, w której 
zabierają głos najpierw przewodniczący Klubów (w kolejności od najliczniejszego), a następnie ewentualnie 
poszczególni radni”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W związku z tym Panie Przewodniczący myślę, że mogę 
odczytać opinię co do budżetu na rok 2015, którą chciałbym wyrazić w imieniu Pani Anny Gruszka i moim”.  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę bardzo”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W myśl art. 181 ustawy o finansach publicznych, który mówi  
o tym, że  projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją, o których mowa  
w art.180, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej -celem 
zaopiniowania i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, - do dnia 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy. W związku z tym pytamy dlaczego przygotowany przez Pana Prezydenta 
Adama Fudalego i opatrzony datą 13 listopada 2014 r. projekt uchwały budżetowej miasta na rok 2015 nie 
został przekazany Radnym bezpośrednio po ogłoszeniu wyborów tj. 18 listopada, ani też po złożeniu przez nich 
ślubowania tj.1 grudnia 2014 r.? Uchwała trafiła do skrytek dopiero 10 grudnia. Czy w związku z tym nie 
zostały naruszone zapisy ustawy? W tej sprawie powinni wypowiedzieć się prawnicy, bo sprawa zasługuje na 
obiektywne rozstrzygnięcie. Projekt budżetu liczy 106 stron. Ponadto w tym samym czasie otrzymaliśmy 
materiały na sesję zwołaną 22 grudnia, a już od 17 grudnia – czyli po 7 dniach zaplanowane są pierwsze 
posiedzenie Komisji w sprawie zaopiniowania budżetu na 2015 r. Czy było wystarczająco czasu na jego analizę 
i pozyskanie dodatkowych informacji? Myślę, że nie. Takiego tempa prac nad budżetem chyba nikt z Radnych 
na tej sali nie pamięta. Może tajemnica opóźnień i nagłego przyspieszenia zawarta jest w drugiej turze wyborów 
prezydenckich? Może budżet był przedmiotem targu po zakończeniu tych wyborów, bądź elementem zawartej 
koalicji BSR i PO? Kolejnym kolosalnym zaskoczeniem są słowa Pana Prezydenta na temat budżetu, które 
pojawiły się w grudniowej Gazecie Rybnickiej. Czytamy tam jak asekurancko Prezydent Piotr Kuczera 
wypowiada się o budżecie na 2015 r. Cytuję: „Dopiero budżet na rok 2016 będzie mojego autorstwa”. Dlatego 
pytanie: czyj jest budżet? Prezydenta Kuczery, czy Prezydenta Fudalego? Kto bierze odpowiedzialność za jego 
wykonanie? Przepisy ustawy o samorządzie i ustawy o finansach publicznych wskazują jednoznacznie na 
Prezydenta Miasta, więc pojawia się kolejne pytanie : Kto jest prawdziwym Prezydentem Rybnika w 2015 r.? 
Przecież, Panie Prezydencie, w myśl art. 182 cytowanej wyżej ustawy mieliśmy czas z uchwaleniem budżetu na 
rok 2015 do 31 marca roku 2015, a wtedy mógłby Pan wprowadzić wiele autopoprawek, że dziś nie musiałby 
się Pan dystansować wobec tego projektu. A może, Panie Prezydencie zabrakło pomysłów i trochę odwagi na 
jego zmianę? Wydatki budżetu 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 726 mln zł, przychody to kwota  
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647 mln zł. Zakładany deficyt środków finansowych to kwota prawie 80 mln zł. Zostanie on w całości 
sfinansowany, jak czytamy kredytami, mówiąc prościej nowym zadłużeniem. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 
2014 r. wyniosło 84 mln, zaś na koniec roku 2015, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej, 
wzrasta do kwoty ponad 157 mln zł. Chociaż wartość tego zadłużenia mieści się w dopuszczalnych granicach, 
to jednak prawie dwukrotny wzrost powinien budzić i budzi nasz niepokój. Zaplanowana nadwyżka operacyjna 
wyniesie niespełna 13 mln zł. Jeżeli poziom z 2014 r., przypominam  29 mln zł oceniony został jako zbyt niski 
przez ówczesnego Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i nie nadający budżetowi 
należytej elastyczności, to pomniejszenie go o połowę powoduje, że ten budżet jest nie tylko mało elastyczny, 
on jest sztywny Panie Prezydencie. Przychody w kwocie 647 mln zł w naszej ocenie zostały dość realnie 
zestawione. Jedynie niepokój i wątpliwość w związku z ogólną sytuacja zatrudnieniową i płacową w naszym 
kraju, budzi pozycja w przychodach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które 
Ministerstwo Finansów skalkulowało na kwotę blisko 160 mln zł, a nasz bardzo doświadczony Skarbnik 
wpisuje ostrożnie do budżetu tylko 155 mln zł. Dla nas nadal zaproponowana kwota jest oszacowana zbyt 
optymistycznie. Dochody majątkowe kształtują się na poziomie 59 mln zł, uważamy że to jest taki optymizm. 
Szczególnie pozycja związana ze sprzedażą mienia - 12 mln zł, to chyba w naszej ocenie pobożne życzenie. 
Parę słów o planach dotyczących wydatków. Kwota 726 mln zł została rozdzielona następująco: 
- oświata, edukacja, opieka wychowawcza to kwota ponad 248 mln zł. Część subwencji ogólnej to kwota  
144 mln zł. Dlatego też konieczna jest dopłata ze środków własnych miasta tj. z podatków mieszkańców 
Rybnika sięgająca prawie 40 mln zł. W tym miejscu należy przypomnieć, że zadanie to jest obowiązkiem 
państwa i powinno być w całości finansowane z budżetu centralnego, 
- transport i łączność to 158 mln zł.  
W tej pozycji największą dopłatę otrzyma Zakład Transportu Zbiorowego organizujący transport mieszkańców 
w naszym mieście. Kwota dotacji to 12 mln zł. Apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie prac nad wdrożeniem 
większych zachęt dla mieszkańców w celu, by opłaciło się nam przesiąść z transportu indywidualnego na 
transport zbiorowy, 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłania kwotę 55,3 mln zł. 
Podkreślamy, że ograniczenie niskiej emisji w Rybniku jest dla nas nadrzędnym celem i może w tej dziedzinie 
Panie Prezydencie oczekiwać Pan na pomoc i współpracę z naszej strony, 
- gospodarka mieszkaniowa – 42 mln zł.  
Przypominamy Panie Prezydencie jak wiele w kampanii wyborczej poświęcaliście uwagi na sprawy związane  
z budową nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. Zapewniał Pan wtedy młodych ludzi o podjęciu działań 
zmieniających aktualną sytuacją mieszkaniową w Rybniku. I co z tych obietnic zostało? W roku 2015 
wyremontujemy mieszkania przy ul. Wolnej 14 i 16, powstanie 16, jeszcze raz to powtórzę, 16 lokali 
socjalnych. Czy oczekujący na mieszkania Rybniczanie, w tym dużej grupie młodych ludzi możemy powiedzieć 
sorry taki mamy budżet, budżet mój będzie w roku 2016, 
- kultura fizyczna to kwota 21 mln zł.  
Nie tak dawno rozegrała się potyczka medialna między byłym, a obecnym Prezydentem w sprawie kolejnego 
remontu toru żużlowego na stadionie MOSiRu. Nowy na starego, że nie zaplanował, stary na nowego, że nie 
mógł, a tu na Komisji Finansów, 7 stycznia widzę, że można wysupłać kwotę 1,3 mln zł na remont kolejnego 
toru. Kibice żużla w Rybniku zadają sobie pytanie, ile razy jeszcze musi być przebudowany tor, aby nasi 
żużlowcy wreszcie dostarczyli nam emocji na miarę sukcesów braci Tkoczów, Wyglendy, Woryny, braci 
Skupniów i jeszcze wielu, wielu innych naszych Rybniczan. Czy sukces tkwi w przebudowie toru?  
 
Na sztandarowy od 2010 r. projekt budowy drogi z racji Pszczyna – Racibórz w najbliższym roku zaplanowano 
wydatki w wysokości 48 mln zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i budynków mieszkalnych. Należy 
przypomnieć, że w budżetach na rok 2013 i 2014 takie środki też się pojawiały, ale w ciągu roku budżetowego  
były wykreślane. Przed wyborami z ust kandydatów: Pana Fudalego i Kuczery, słyszeliśmy o środkach 
europejskich w wysokości 300 mln zł gwarantowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na częściowe 
finansowanie budowy ale na Komisji Finansów zostaliśmy zaskoczeni przez Prezydenta Kuczerę, że te środki  
to jeszcze na razie nic pewnego. Panie Prezydencie, kiedy ruszy wreszcie ta budowa tej drogi tak bardzo  
potrzebnej naszemu miastu? A może nie oglądając się na decyzję Pana Marszałka, należałoby przyspieszyć 
pracę nad  budową tej drogi żeby w pierwszej kolejności uzyskać połączenie z autostradą. To pozwoli 
udostępnić strefę przemysłową na inwestycje w rejonie Kłokocina, o których mówił Pan Przewodniczący 
Fudali, a także dać mieszkańcom Rybnika potrzebne miejsca pracy.  
Podsumowując naszą opinię o budżecie musimy podkreślić kilka kwestii : 
- tak naprawdę to nie wiemy czyj to jest budżet, 
- nie dostrzegamy w tym projekcie ambitnych pomysłów o jakich mówili w kampanii wyborczej obecnie 
rządzący Panowie Piotr Kuczera i Piotr Masłowski. Chciałoby się rzec : gdzie są chociażby pomysły na 
budownictwo niskoczynszowe? Gdzie zablokowanie wyprzedaży mienia miasta? Szkoda, że zabrakło odwagi 
na podjęcie do realizacji chociażby wybranych elementów programu. Mimo wyrażonych obaw i wątpliwości 
pragniemy dać szansę Panu Prezydentowi i dlatego poprzemy przedstawiony projekt uchwały budżetowej. 
Dziękuję za uwagę. Podpisana Anna Gruszka i Henryk Cebula”. 
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Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „(…) Chciałem podziękować przede wszystkim Klubowi BSR oraz 
Platformy za duże zrozumienie dla sytuacji powyborczej Prezydenta. Chciałem podziękować Klubowi PiS za to, 
że wskazują na również moją obawę, czyli sytuację w górnictwie. Nieprzypadkowo w tej prezentacji to się 
znalazło. Chciałem równocześnie odnieść się do stanowiska rozumiem wspólnego, Pani Radnej i Pana Radnego, 
no przyznam się, że jestem w dość ciekawej sytuacji, bo mam wrażenie że jesteśmy za a nawet przeciw. 
Przyznam się, jeżeli chodzi o kwestię czyj to jest budżet, sprawa jest mam nadzieję jasna. Mam wrażenie jakby 
Państwo przespali drugą turę wyborów. Jest nowy Prezydent Miasta Rybnika, ale jednocześnie byli Państwo 
obecni w Radzie Miasta i w listopadzie 2014 r. sytuacja zdaje się była jasna, budżet nie jest tworem 
jednodniowym, tylko się go buduje przez tygodnie i miesiące, stąd autorem jak powiedziałem w pierwszym 
moim zdaniu jest Pan Przewodniczący Adam Fudali, ja będę wykonywał ten budżet. Wskazałem na drobne 
elementy, które zostały wprowadzone do tego budżetu. Myślę, że sprawa sztandarowa to przebudowa stadionu 
żużlowego. Co do samej przebudowy, uwagi Pana Radnego są dość zaskakujące, no ale cóż… Z drugiej strony, 
co do budowy drogi też widzę pewną sprzeczność wewnętrzną. Z jednej strony mamy oszczędzać, z drugiej 
strony mamy inwestować i to w coś co jest wyzwaniem dla budżetu województwa śląskiego i dla samego 
Marszałka – mówię o tych 300 mln zł. Tu jest naprawdę duża sprzeczność jeżeli chodzi o możliwości 
inwestycyjne miasta. Zapewniam, że budżet miasta samodzielnie tej drogi nie wybuduje po prostu nigdy. 
Dziękuję za końcowy optymizm, czyli za poparcie. Ja myślę, że jest to pewien zwiastun tego, że przekona się 
Pan i do samego budżetu i do jego realizacji Panie Radny Cebula. Dziękuję pięknie. Jeszcze raz proszę  
o poparcie dla tego projektu budżetu”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok: 
/Głosowanie 1/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Rybnika: /Głosowanie 2/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
7. Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej. 
 
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
8. Zmiana nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadanie statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
9. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
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Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy miasto podjęło jakieś działania, aby apteki znajdujące 
się w centrum miasta pełniły nocne dyżury. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że tego typu działania zostały podjęte, gdyż 
takie rozwiązanie dla mieszkańców byłoby zdecydowanie lepsze. Spotkanie w tej sprawie z właścicielami aptek 
odbędzie się najpóźniej w marcu.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
10. Ustalenie na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
11. Likwidacja w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
12. Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
13. Regulamin korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy korzystanie z siłowni należy do ćwiczeń fizycznych. 
Jeśli tak, to jego zdaniem projekt ten powinien zostać również zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu. 
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Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że korzystanie z siłowni należy do ćwiczeń 
gimnastycznych. Dodał, że nawet jeśli formalnie projekt ten nie został opiniowany przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu, to uważa, że dzisiaj Rada ma możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z tego, że powstał przedmiotowy 
projekt uchwały, ponieważ o taki regulamin wnioskował już w zeszłym roku. Stwierdził, że po podjęciu tej 
uchwały będzie można korzystać z siłowni zgodnie z prawem. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:05 – 19:00. 
 
/Po przerwie/ 
 
14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar 
oznaczony symbolem: 
a) MPZP 11 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika poprosił, aby w przyszłości obok symboli takich jak  MPZP 
11 pisać jakiej dzielnicy dotyczy. Poprosił, aby taka informacja znalazła się m.in. w uchwałach i RSIP. 
 
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał kiedy był wyłożony ten plan, ponieważ w projekcie 
uchwały nie ma żadnych uwag, natomiast z informacji, które posiada wynika, że  mieszkańcy Dzielnicy Stodoły 
wnosili uwagi do tego planu.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta odniósł się do wypowiedzi Radnego Kurpanika: „(…) ponieważ 
w procedurach pewnego rodzaju nazewnictwo, symbole musimy stosować tak jak wymaga tego ustawa, 
natomiast zarówno uzasadnienie do tej uchwały oczywiście również jest drukowane, ale nie ma oczywiście 
problemu i postaramy się żeby w RSIPie była zakładka, żeby rozszerzała, że tak powiem nazwę czy obszar, 
które obejmuje, żeby to było łatwiej zrobić. To jest do zrobienia, myślę że tutaj bez większych problemów. 
Natomiast ja wspominałem, że do Państwa nie trafiają te uwagi, które zostały przyjęte jako pozytywne  
i wprowadzone do tego planu. I rzeczywiście mamy taką sytuację, że w tym przypadku uwag do odrzucenia nie 
ma (…)”. 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury: „Zainteresowanie mieszkańców było na wyłożeniu.  
I nawet większa liczba zgłosiła się do spojrzenia w plan, natomiast 6 uwag faktycznie tylko wpłynęło w takiej 
formie pisemnej. Ponieważ one wszystkie dotyczyły ciągów pieszych, pieszojezdnych niespecjalnie istotnych 
dla zagospodarowania tego terenu, w większości już tereny miały swoje inne częściowo rozwiązanie 
komunikacyjne, dlatego możliwe było odstąpienie od tego rozwiązania, a właściwie wszystkie te uwagi 
dotyczyły jednej rzeczy. Właśnie jednego ciągu pieszojezdnego. Informowaliśmy, że to jest taki plan 
zachowawczy, który jednocześnie część terenów uruchamia zgodnie ze zmianą w studium, jaka nastąpiła, 
koryguje częściowo przebieg ciągów komunikacyjnych, natomiast nie są możliwe głębsze zmiany, gdyż tutaj na 
straży tego zagospodarowania stoi studium Rybnika. Raczej mieszkańcy przyjmowali tę odpowiedź i nie 
wnosili uwag, które z góry byłyby wskazane na odrzucenie”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
b) MPZP 16, 
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Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się jeszcze do pytania Radnego Szafrańca 
poinformował, że podczas tworzenia planu wpływały opinie mieszkańców, które zostały uwzględnione na 
etapie tworzenia ostatecznej wersji. Następnie omówił projekt uchwały. 
 
Janusz Orzeł - Naczelnik Wydziału Architektury omówił uwagę nr 2.  
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Nie mogę nie odnieść się do tego punktu programu 
dzisiejszej sesji, gdyż doskonale wiemy, że dzisiaj podejmujemy uchwałę dot. terenu, który obejmował były 
park, teren Domusu i fragment zieleni, gdzie był ten ciąg pieszojezdny. Powiem tak: nie będę wracał do tamtych 
protestów, do tamtego tematu, który był gdyż myślę, że dzisiaj teren został sprzedany przez byłego już Pana 
Prezydenta, nie wiem dlaczego się tak spieszył, ale tak się stało, nie inaczej. Myślę, że te pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży tego terenu w znaczący sposób nie poprawiły budżetu naszego miasta. Szanowni Państwo myślę, że 
dzisiaj w tej sytuacji nie mamy tutaj innego wyjścia, tylko będziemy musieli poprzeć załóżmy tutaj projekt tej 
uchwały, bo mleko zostało rozlane, płakać możemy, ale już jest po sprawie”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „To była okazja dla Pana, Panie Radny. Pan mógł sobie 
przysporzyć głosu w czasie głosowania. To się Panu udało. Gratuluję”. 
 
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 2: /Głosowanie 11/ 
Za – 23 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
c) MPZP 17, 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Janusz Orzeł - Naczelnik Wydziału Architektury omówił uwagę nr 1. 
 
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 1: /Głosowanie 13/ 
Za – 24 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Janusz Orzeł - Naczelnik Wydziału Architektury omówił uwagę nr 3. 
 
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 3: /Głosowanie 14/ 
Za – 24 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
d) MPZP 19. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz jego najemcy . 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał w jakiej dzielnicy w 2008 r. został zakupiony lokal. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta podał adres mieszkania.  
 
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Zawsze przy takich uchwałach są dylematy, że chyba 
robimy takie precedensy, nierówność niektórych mieszkańców wobec prawa, bo podjęcie takiej uchwały zawsze 
jest wyjątkiem odstępstwa od obowiązującego prawa. Wiem, że to jest tylko 3 dni, że gdyby ten akt był zawarty 
3 dni później nie byłoby problemu, ale równie dobrze czy 3 dni czy tydzień czy 2 tygodnie za bardzo nie robi 
różnicy. Ja bym bardzo tutaj zaapelował, żebyśmy w przyszłości może nie czynili takich uchwał, bo jest to 
sytuacja taka, że stwarzamy precedens do kontynuowania… bo każdy może się zagapić, a może nawet zrobić to 
świadomie. Zaciekawił mnie fakt, jak to zostało wykryte, jeżeli można zapytać? Kto odkrył, że te 3 dni zabrakło 
tam do tych 5 lat?”  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „My ślę tak, że gdyby sytuacja miała miejsce, że ktoś zbywa to 
mieszkanie, nie wiem po pół roku, po roku czy po dwóch latach od nabycia tego mieszkania, przypuszczalnie 
nie wnioskowalibyśmy do Państwa, sami domagając się zwrotu. Tutaj rzeczywiście sytuacja jest tego typu, że 
różne dokumenty, czy różne akty zostały zawierane. Strona popełniła błąd. Oczywiście możemy wyjść  
z założenia, że nieświadomość prawa szkodzi i potraktować to w sposób bardzo oczywiście dosłowny i zażądać 
tej zwroty. Ale tak jak powiedziałem, ponieważ procedura u nas przewiduje taką możliwość, a mówię środki 
pozyskane z tego mieszkania nie zostały wykorzystane na coś innego, tylko na zakupienie po prostu większego 
lokalu mieszkalnego dla tejże rodziny, czyli również zgodnie z intencją naszych regulacji, stąd po prostu 
wnioskujemy do Państwa o wyrażenie takiej woli. Oczywiście wola czy decyzja należy do Państwa, do Rady”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/ 
Za – 22 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
16. Zbycie nieruchomości. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że dwie ostatnie omawiane działki są 
przykładem tego, żeby zastanowić się przy wprowadzaniu dróg wewnętrznych. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
17. Nabycie nieruchomości. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
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Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
18. Oddanie w użytkowanie nieruchomości. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.  
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Mnie to zastanowiło dlaczego akurat ¼ terenu nie została 
przez nas dobrze procedowana w październiku. Tłumaczenia Pana Naczelnika Wydziału Mienia oględnie 
mówiąc były infantylne, a już podsumowanie swojego wytłumaczenia słowami: błędy będą, były, są i będą było 
dla mnie bulwersujące. Ja oczekiwałam, że Pan Naczelnik przeprosi radnych obecnych na tej Komisji i złoży 
takie przyrzeczenie, że dołoży większej staranności przy przygotowywaniu tego typu materiałów dla Wysokiej 
Rady. Przecież my tym Urzędnikom wierzymy. My mamy do nich zaufanie. Jeżeli Pan Naczelnik twierdzi, że 
jak się mylił to i tak się w przyszłości mylić będzie, no proszę wybaczyć ale jest to nie do przyjęcia, taka 
postawa Naczelnika Wydziału Mienia”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Skąd Pani Radna wie, że jest taka opinia Pana Naczelnika?” 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Był na Komisji. Ja go słyszałam. No mówię, byłam na 
Komisji, poruszałam sprawę. Więc to nie, że mi ktoś powiedział, bo ja nigdy nie powtarzam co mi ktoś powie, 
tylko słyszałam. Zresztą nie tylko ja, wszyscy uczestnicy tej Komisji”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Wysoka Rado, dlatego ja na wstępie przeprosiłem. 
Oczywiście również przepraszam za tę niefortunną wypowiedź Pana Naczelnika. Natomiast obiecuję, że jako 
nowi prezydenci, przypilnujemy Pana Naczelnika i jego służby, żeby tego typu wpadek po prostu nie było. 
Jeszcze raz przepraszam”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
19. Zezwolenie na używanie nazwy "Rybnik" w znakach towarowych przez KLP Rybnik Sp. z o.o.". 
 
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką, która 
polegała na wykreśleniu literki „w” przed wyra żeniem „(…) znakach towarowych”(§1).  
 
Mariusz Wi śniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała co oznacza skrót KLP. 
 
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta: „Próbowałam rozszyfrować, ale również w rejestrze przedsiębiorstw 
jest napisane KLP. W wyciągu sądowym jest również napisane KLP. Także co mieli na myśli  w tym 
momencie, nie wiem. Jest KRS, stan na dzień 8 grudzień 2014, gdzie jest zarejestrowana firma pod nazwą: KLP 
Rybnik Sp. z o.o.” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Ponieważ na Komisji ten temat wyniknął, jak skontaktowałem 
się z dyrekcją Plazy, dosyć długo dyskutowałem, bo rzeczywiście nie rozumieli mojego pytania o co chodzi. 
Jest to w tym momencie, nie jest to rzeczywiście skrót niczego, jest to po prostu nazwa. Nastąpiła zmiana 
nazwy. Kiedyś wszystkie obiekty Plazy, miały te 3 litery. Ja sobie teraz nie zapisałem tego francuskiego 
nazwiska. Plaza do niedawana nazywała się nazwiskiem francuskiego właściciela z rozszerzeniem Plaza.  
KLP to są trzy litery, pierwsza, środkowa i ostatnia tego nazwiska. (…) Natomiast po zmianie i zapisie w tym 
momencie właśnie nie jest to używane nazwisko, tylko po prostu skrót, 3 litery KLP Plaza Rybnik, KLP Plaza 
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Warszawa itd. W tym momencie właściciele nawet nie chcą kojarzyć tego z tym nazwiskiem i prosili właśnie, 
żeby po prostu KLP Plaza tj. nazwa własna i tyle”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
20. Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic. 
 
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
 
Mariusz Wi śniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Boguszowice Osiedle : /Głosowanie 22/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Boguszowice Stare : /Głosowanie 23/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Chwałęcice : /Głosowanie 24/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Chwałowice: /Głosowanie 25/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Golejów: /Głosowanie 26/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Gotartowice: /Głosowanie 27/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Grabownia: /Głosowanie 28/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Kamień: /Głosowanie 29/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Kłokocin: /Głosowanie 30/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia: /Głosowanie 31/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Maroko-Nowiny: /Głosowanie 32/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Meksyk: /Głosowanie 33/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Niedobczyce: /Głosowanie 34/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Niewiadom: /Głosowanie 35/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Ochojec: /Głosowanie 36/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Orzepowice: /Głosowanie 37/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Paruszowiec-Piaski: /Głosowanie 38/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Popielów: /Głosowanie 39/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Radziejów: /Głosowanie 40/ 
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Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Rybnicka Kuźnia: /Głosowanie 41/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Rybnik-Północ: /Głosowanie 42/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Smolna: /Głosowanie 43/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Stodoły: /Głosowanie 44/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Śródmieście: /Głosowanie 45/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Wielopole: /Głosowanie 46/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Zamysłów: /Głosowanie 47/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Zebrzydowice: /Głosowanie 48/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
21. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Niewiadom. 
 
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały.  
 
Mariusz Wi śniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 49/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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22. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką, która 
polegała na dodaniu w §1 pkt. 1 litery f) w brzmieniu: „Jerzego Lazara w skład Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Działalności Gospodarczej”. 
 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 50/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Korzystając z tego uprawnienia jakie mam zapisane  
w statucie do kierowania pracami Rady, oświadczam tutaj Radnym, że będę tylko raz każdemu udzielał głosu  
w czasie tej sesji”. 
 
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika odczytał pismo (kserokopia stanowi załącznik do protokołu)  
dot. problemów występujących w Dzielnicy Niedobczyce. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta:  „Dziękuję pięknie za ten dość duży zestaw, ale to pokazuje troskę Pana 
Radnego o swoje najbliższe otoczenie. Na pewno z zatroskaniem wysłuchałem tego zestawu. Jest to spisane  
w jakiś sposób Panie Radny tak? Czyli jest jakaś szansa na to... Dobrze, dziękuję. Jest także, to co możliwe 
będziemy oczywiście jak najszybciej próbowali uzupełniać. Te projekty, które będą wykraczać poza niedawno 
uchwalony budżet, spróbujemy wpisać do kolejnych. Na pewno jest kwestia rzeczywiście boiska na dawnym 
basenie, tu się trzeba nad tym pochylić. Z punktu widzenia inwestora, który się pojawił, rzeczywiście no pojawił  
się. Powstanie tam budynek wielkopowierzchniowy. Na tym etapie tyle mogę powiedzieć. Najbardziej mnie 
zainteresowały te panie, które troszczą się o te rondo, bo to jest ciekawy przykład na to jak mieszkańcy mogą 
współdziałać ze służbami miejskimi. Spróbujemy to do końca wyjaśnić”.  
 
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „(…) Zgłaszałem problem tego parkingu przy ulicy, przy 
technikum górniczym i Bazylice, tam chodziło o odpłatność za te parkingi, czy będzie utrzymana jakaś długość 
inna karencja czy będziemy płacili od momentu wjazdu? Druga sprawa - zatoczka do rozładunku towaru dla 
sklepów przy ul. Kościuszki, też obok technikum górniczego, tam jest Żabka, jakiś tam piekarz i tak dalej. Oni 
rozładowują te towary bezpośrednio z chodnika. Ten chodnik jest tam niszczony także tym też by się trzeba 
było zainteresować czy tam nie warto by było wybudować jakieś zatoczki, żeby umożliwi ć tym właścicielom 
rozładunek tych towarów.  No i co jeszcze? Plac Wolności - są braki w tej kostce brukowej i one są łatane 
jakimś tam lepiszczem, także też trzeba by było się nad tym zastanowić jak to rozwiązać, bo te kostki się 
ruszają, wypadają i nieładnie to wygląda”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o parkingi, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami 
koncepcji dotyczącej bezpośrednio deptaka, tam było założenie, że aby uruchomić te ciągi piesze, należy  
rzeczywiście wzmóc ten ruch poprzez udostępnienie darmowych parkingów w okolicy Bazyliki Św. Antoniego, 
stąd podjąłem decyzję, że półtorej godziny postój będzie bezpłatny na nowym parkingu naprzeciwko technikum 
oraz koło Bazyliki Św. Antoniego. Wydłużenie tych godzin powodowałoby to, że być może byłby 
wykorzystywany bezpłatny parking przez okolicznych mieszkańców może nie, ale bardziej przez młodzież, 
która będzie zjeżdżała do szkół i de facto ciąg pieszy będzie nadal pusty, a nie o to chodzi. Stąd też te półtorej 
godziny. Jeżeli chodzi o zatoczkę, to jak najbardziej bierzemy sobie do serca, rozeznamy temat. Jeżeli chodzi  
o bruk, generalnie tak zostało zapisane, ale też ogólna uwaga - rzeczywiście jest problem z tego typu 
nawierzchnią. Przygotowujemy się do wiosennych przeglądów. Podobna sytuacja, może uprzedzając pytanie 
jest na Łony na tym przejściu dla pieszych też niestety zostało to tam trochę wzmocnione, ale w ramach 
gwarancji będziemy oczywiście domagać się uzupełnień, no tak to nie może być”. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika:  „Jeżeli Pan pozwoli Panie Przewodniczący, spróbuję się  
w dwóch słowach odnieść do wypowiedzi Radnego tutaj z Niedobczyc. Z ogromnym takim zdziwieniem 
słuchałem wypowiedzi Pana Radnego, gdyż patrząc na poprzednie kadencje, Radny Ryszka, przede wszystkim 
Radny Ryszka na każdej sesji zawsze dziękował Panu Prezydentowi o to, drugie trzecie, czwarte, a tutaj 
słyszymy, że tam kataklizm chyba przeszedł przez Niedobczyce, bo autentycznie tyle potrzeb no to temat 
nieprawdopodobny zupełnie więc mam nadzieję że... dobrze, że tu nie ma Radnego Ryszki, bo by może dostał 
zawału, ale tak humorystycznie. Natomiast Panie Prezydencie pytanie do Pana: zaskoczył mnie Pan i chyba 
resztę Radnych również swoją wypowiedzią na samym początku tego punktu, że Pan dzisiaj tylko raz udzieli 
głosu Radnemu. Proszę mi podać podstawę prawną na jakiej podstawie Pan sobie uzurpuje załóżmy tutaj…” 
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Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Powiedziałem od razu przy tym, że Przewodniczący Rady 
organizuje pracę Rady i na tej podstawie, to jest podstawa prawna”. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „I ma Pan prawo w ten sposób?” 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Tak to interpretuję”. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Do radcy prawnego miałbym pytanie w takim układzie czy 
to jest prawda?” 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: – „To jest moja interpretacja i w ten sposób…” 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Ach Pańska tylko interpretacja? Och Boże Święty…” 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: – „Jeżeli Panu się nie podoba to ma Pan inne możliwości”. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Dobra nie będę polemizować, natomiast wrócę… natomiast 
mam prośbę do Pana Przewodniczącego mianowicie takową, w poprzedniej kadencji zwracałem się do 
Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Andrzeja Wojaczka w sprawie umieszczania projektów protokołów  
z sesji Rady Miasta,  żeby po prostu mieli to na platformie radnego. W związku z tym, że udało się to  
w poprzedniej kadencji dzięki mojej prośbie, dlatego również teraz zwracam się do nowego Przewodniczącego, 
żeby również umieszczać te projekty protokołów, na pewno wygodniej nam po prostu na platformie sprawdzać, 
czytać te protokoły niż przychodzić tutaj do Urzędu Miasta. To taka prośba do Pana Przewodniczącego. 
Natomiast tak jak mówię ten temat sprawdzę i spróbuję się odnieść do tego czy ma Pan do końca takie prawo”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Oczywiście ma Pan prawo sprawdzić Panie Radny. 
Uświadamiam Pana, że te raporty są na platformie. Trzeba czyta po prostu, a nie zawracać głowy wtedy kiedy 
są interpelacje. Niech Pan otworzy sobie stronę e-rady i wszystko Pan będzie wiedziała. Niech Pan nie zawraca 
głowy wszystkim Radnym, całej Radzie, dobra?” 
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Po pierwsze to chciałbym się spytać co słychać  
z parkingiem na ulicy Mikołowskiej przy przychodni? Czy tam już coś zaświeciło jakieś światełko czy coś się 
będzie działo? – to jest pierwsza sprawa.  Drugie: chciałbym, żeby Urząd ponowił starania do PKP o środki  
i zaktualizowanie spraw związanych z remontem dworca na Paruszowcu. Ja rozmawiałem z Tarnowskimi 
Górami z Panem Dyrektorem, on powiedział, proszę to ponowić. Środki musi pozyskać z Warszawy. Więc 
Urząd Miasta powinien wystąpić do Tarnowskich Gór, a potem do Warszawy. Może posłowie albo coś takiego, 
bo te środki, które w 2014 roku były przeznaczone i wykonawca odstąpił od wykonania, podpisania umowy  
i realizacji zadania normalnie przepadły. Trzeba starać się o nowe środki. To jest w temacie dworca na 
Paruszowcu. Jeżeli chodzi o sprawy związane z placami zabaw dla sześciolatków, też bym się chciał 
dowiedzieć czy w ogóle w projekcie naszym gdzieś są ukryte jakieś zasoby, żeby można było dla tych 
sześciolatków, ten program, który był w roku 2014 kontynuować. A trzecie: to myśmy jako Rada Dzielnicy 
wystąpili, Paruszowic-Piaski wystąpili do Urzędu, do Pana Prezydenta w sprawie zmiany regulaminu  jeżeli 
chodzi o budżet obywatelski. Na piśmie my to w szczegółach przekażemy. Konkretnie chodzi o maksymalne 
wykorzystanie przez każdą dzielnicę przydzielonego im udziału. Jeżeli by była taka możliwość 
niewykorzystania tych środków czy by nie można było przekazać je na konto Rady Dzielnicy, żeby dzielnica  
w własnym zakresie bez korzystania z możliwości przetargowych mogła to wykorzystać uzupełniając ten 
projekt przypuśćmy obywatelski o jakieś dodatkowe rzeczy. (…)” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta:  „Odnosząc się do parkingu przy przychodni, przy 
Mikołowskiej - czekamy na spotkanie z właścicielem terenu, ponieważ jako miasto, nie jest to nasz teren. 
Parking jest własnością firmy Purmo, w związku z powyższym będziemy rozmawiali z władzami czy zechcą 
miastu odstąpić ten teren, to wtedy możemy go rzeczywiście w jakiś sposób zorganizować wydzielając więcej 
miejsc dla przychodni. Dzisiaj jest to własność prywatna i tak korzystamy grzecznościowo z tego parkingu więc 
jesteśmy na etapie, dopiero oczekujemy na jakieś tam rozmowy jeśli chodzi o parking. Dworzec PKP - 
przyjęliśmy zgłoszenie, które Pan Radny zgłosił”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o budżet obywatelski to zaproponujemy  
w tym roku nowy regulamin. Jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu wniosek został skonsumowany tzn. 
żeby te środki zostawały. Natomiast tutaj słyszeliśmy przy uchwale budżetowej taką uwagę, że wszystkie 
oszczędności powinny iść na spłatę zadłużenia miasta. Także to też jest kwestia zdecydowania przez Blok 
Samorządowy Rybnik czy taka wersja jest lepsza czy ta druga”. 
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Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Dwa słowa do Pana Franka, dlatego że tak bardzo Pan Franek się 
denerwuje. Myślę, że naszym wspólnym interesem jest żebyśmy ten ostatni punkt w miarę sprawnie 
przedyskutowali, żeby niepotrzebnie nie przedłużać, żeby skorzystać z sytuacji, że jako Radni mamy pewne 
możliwości pójścia do naczelnika, wyjaśnienia sobie spraw, a rzeczywiście jeżeli jest potrzebna dyskusja  no to 
pewnie ją tu trzeba podjąć, ale w miarę tak żeby się nie denerwować. A w zasadzie głos dlatego zgłosiłem się, 
bo chciałem wrócić do debaty na temat budżetu i wystąpienie klubów. I tu Pan Heniek Cebula mnie trochę 
zaskoczył tym pierwszym pytaniem, bo odniosłem wrażenie… tzn. pierwszą częścią pytania, bo odniosłem 
wrażenie, że Pan Przewodniczący nie chce, nie daje możliwości wypowiedzenia się Panu Cebuli. Taka 
możliwość była, Pan Cebula bez problemów mógł nacisnąć i mówić o tym, jakie jest stanowisko w sprawie 
budżetu.  Ja takie wrażenie odnoszę. Nie wiem jak Państwo, ale odnoszę takie wrażenie…” 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Szanowna Rado, taka refleksja może. Jutro minie 
dokładnie siedem lat od uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Rybnika. 
Może należałoby też pomyśleć już o tym, żeby powoli się przygotowywać do nowych zmian. Pozwoliłem sobie 
dla nowego Pełnomocnika tutaj wydrukować nasze oświadczenie, które żeśmy siedem lat temu przygotowali. 
Może się przyda. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa do Pana Andrzeja Oświecimskiego, Panie Andrzeju 
niech Pan sobie wyobrazi, że kiedyś udało mi się z Polskimi Liniami Kolejowymi przeprowadzić remont. Może 
nie był to taki remont spektakularny na terenie Rybnika ale jednak bardzo ważny. Powiem Panu nie teraz ale po 
sesji albo później się umówimy kiedyś jak to zrobiłem”.  
 
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Po ogłoszeniu grantów sportowych zastanawiali się w Polonii Rybnik 
co zarządowi doradzić. Na pewno nie podwyżka składek, bo mamy tam wiele rodzin wielodzietnych, gdzie przy 
kolejnej osobie zapisanej są zniżki. Również są zniżki na obozy sportowe, kondycyjne i na wycieczki. Niestety 
z wycieczek i obozów już w pierwszej kolejności trzeba będzie zrezygnować, a to się wiąże z obniżeniem 
poziomu na pewno w tym klubie. Ja bym chciał wiedzieć czy jeszcze jakaś szansa jest bo naprawdę nie widzę 
kontrolując ten klub, zasoby finansowe niestety są nikłe?” 
 
Piotr Masłowski – Radny Miasta Rybnika: „Sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że wczoraj w Biuletynie 
Informacji Publicznej pojawiła się propozycja podziału grantów i ta propozycja to jest wynik prac Komisji, 
natomiast decyzja Prezydenta w tym zakresie będzie jutro, także wtedy możemy dyskutować”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie w Pańskim komentarzu do naszej opinii  
o budżecie powiedział Pan, że rozpoczynając drogę Pszczyna-Racibórz od strony autostrady nie czekając na 
pieniądze Marszałka jest w sprzeczności między wydawaniem, a oszczędzaniem. My tej sprzeczności nie 
widzimy, gdyż z budżetu miasta jak wskazano w biznesplanie tej inwestycji mamy wydać 400 mln zł oprócz 
300 mln z Urzędu Marszałkowskiego. Jak Pan sam trafnie zauważył budowa tej drogi jest wielkim wyzwaniem 
nie tylko dla budżetu województwa ale również dla naszego miasta. W takim razie może marnotrawstwem jest 
wydawanie 200 mln zł na wykup gruntów i kolejne 200 mln zł na budowę drogi? Może budową tej drogi  
w całości powinien zająć się Marszałek Województwa? Moją intencją i Pana Cebuli było podpowiedzenie 
takich rozwiązań, aby droga do strefy przemysłowej w Kłokocinie od strony autostrady  już powstawała, a Pan 
będzie miał 4 lata czasu na wynegocjowanie korzystnych rozwiązań finansowych u Marszałka Województwa 
oczywiście wraz ze zwrotem poniesionych kosztów na budowę tej drogi. Proszę zauważyć jaki bum 
inwestycyjny wokół odcinka drogi Pszczyna-Racibórz mają dzisiaj Żor. Odcinek drogi, o którym mówimy jest 
szansą dla Rybniczan w momencie kiedy jest niepewna sytuacja w górnictwie”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Rozumiem troskę Pani Radnej, co do szczegółów technicznych Pan 
Prezydent Koper. Ja tylko zwracam uwagę na dwie rzeczy: z jednej strony oczywiście ta droga z punktu 
widzenia komunikacyjnego dla Rybnika jest czymś strategicznym, ale jak zrozumiałem z pierwszej części 
wypowiedzi Pana Radnego Cebuli, nawoływał do tego by oszczędzać, a z jednej strony pod koniec tej 
wypowiedzi miałem wrażenie, że nawoływał do tego by wydawać jednak na tą drogę jakieś tam pieniądze. Stąd 
być może te subtelne nieporozumienie, ale myślę, że wiele wyjaśni Pan Prezydent Koper jeżeli chodzi  
o szczegóły techniczne i montaż finansowy”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Też w zasadzie troszeczkę się dziwię, bo Pani Radna 
wielokrotnie słyszała jakie są procedury związane z przygotowaniem i budową tejże drogi. Jeszcze pokrótce 
jeszcze raz je przytoczę. Proszę Państwa my dzisiaj nie możemy uruchomić odcinka od autostrady czy od 
granicy Żor do strefy w Kłokocinie, ze względów proceduralnych. Wyjaśniałem wielokrotnie, że przeciągające 
się na przykład uzgodnienia środowiskowe zarówno na tej drodze jak i na ulicy Rudzkiej, którą mamy 
podzieloną na osiem odcinków i pierwszy odcinek, który dzisiaj realizujemy w Chwałęcicach miał być 
budowany 3 lata temu, natomiast nie dostaliśmy zgody, uzgodnień ze środowiskiem, z Wojewodą żeby  
w ramach projektowania całej ulicy pewien fragment wyprzedzająco uzyskać zgodę np. pozwolenie na budowę. 
Musieliśmy przygotować projekt i uzgodnienia robić w stosunku do całej drogi. Podobnie sytuacja ma się  
z drogą Pszczyna-Racibórz, czyli w chwili obecnej mając uzgodnienia dla całego odcinka przebiegającego przez 
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nasze miasto są już złożone wnioski o pozwolenie na budowę czyli o decyzję ZRID-owską, czyli zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej, czekamy na tą decyzję. To będzie skutkowało tym co tez juz była mowa, że  
w zasadzie decyzje odszkodowawcze pojawią się dla całej drogi w zależności jak Wojewoda będzie wyceniał te 
nieruchomości, w jakiej kolejności i to też będzie nas warunkowało. Mówiłem również, że przygotowanie 
projektowe jest tak zrobione, że również tą drogę Pszczyna-Racibórz mamy podzielone na kilka etapów  
i w zależności jakimi środkami będziemy w danym momencie dysponować będziemy w stanie uruchamiać albo 
drogę w pełnym zakresie, jakby młodzież powiedziała „full wypas”, przepraszam za kolokwializm albo 
poszczególne odcinki. Oczywiście my równie mamy, przewidujemy, że pierwsze i najważniejsze odcinki dla 
nas to są te odcinki właśnie najbliższe autostradzie po to żeby uruchomić tą strefę, ale z tym oczywiście wiążą 
się kolejne aspekty. Mówiliśmy również o tym, że mamy kilkadziesiąt budynków zamieszkałych dzisiaj do 
wykupienia, do wypłacenia ludziom odszkodowania i do poczekania aż Ci ludzie wyprowadzą się z tych 
budynków, czyli albo wybudują nowy dom i się przeprowadzą albo kupią nowy dom. Jeżeli tego nie zrobimy, 
to my nie rozpoczniemy budowy, bo my nie będziemy mieli udostępnionego placu budowy. Podobnie ma się 
sytuacja mówię z wieloma aspektami tej budowy. My najpierw musimy zaryzykować, o co wnioskowałem  
w poprzedniej kadencji do Rady, że aby uzyskać pomoc Unii Europejskiej my musimy być przygotowani do 
inwestycji. Czyli my jesteśmy jako Rybnik, bo mamy gotowy projekt, mamy już w chwili obecnej uzgodnienia 
środowiskowe, czekamy na decyzję zezwalającą na realizację tej inwestycji, ale nawet gdyby jutro Pan 
Marszałek i Komisja Europejska - o czym wspominał Pan Przewodniczący Fudali - stwierdziła dajemy 
Rybnikowi 300 mln albo 500 mln, no przepraszam bardzo my nie jest.. i wyznaczają nam termin 3 lata na 
budowę, my tych pieniędzy byśmy nie byli w stanie wykorzystać bo my nie jesteśmy w stanie rozpocząć 
budowy póki nie wykupimy terenu. W związku z powyższym chcąc pozyskać te środki pomocowe my najpierw 
musimy być przygotowani do tej inwestycji. Ten etap, który jest przed nami czyli mamy dokumentację, mamy 
pozwolenie, będziemy mieli decyzje zezwalającą Wojewody, będą wyceny, będziemy wypłacać …, będziemy 
wykupywać grunty i przygotowywać, że w momencie kiedy będzie przeprowadzony przetarg i pojawi się 
wykonawca na placu budowy i pojawią się pieniądze albo z budżetu miasta jeżeli coś się stanie i rzeczywiście 
będziemy w stanie to budować z własnych pieniędzy albo łączeniem tych środków pomocowych, my musimy 
mieć możliwość wpuszczenia wykonawcy na plac budowy, czyli teren musi być opróżniony z budynków,  
z mieszkańców, oczywiście gdzieś tam jeszcze po drodze może i częściowa wycinka drzew. I kolejny argument, 
o którym też Pani Radna zwróciła uwagę, czy należy to zlecić Marszałkowi czy komukolwiek innemu? Proszę 
Państwa, Rybnik jest miastem na prawach powiatu. Prezydent jest zarządcą wszystkich dróg za wyjątkiem 
autostrad i dróg ekspresowych. Ta droga, mimo że będzie miała charakter drogi wojewódzkiej niestety  
w świetle tego, że jesteśmy miastem na prawach powiatu mamy obowiązek te drogi budować i utrzymywać 
sami. I robimy wszystko, żeby pozyskać na to pieniądze od Marszałka, natomiast jeżeli zdamy się na to, żeby 
wybudował nam to Marszałek, Marszałek nam odpowie nie, bo już z resztą takie rozmowy oczywiście były.  
W związku z powyższym tutaj ten wniosek porostu jest niemożliwy do spełnienia. Miasto na prawach powiatu, 
niestety ale my się z tym problemem musimy zmierzyć sami, dobrze że ktoś chce, czy deklaruje nam w tym 
momencie pomoc, że nas wesprze i organizacyjnie, a przede wszystkim finansowo”. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „W październiku jeszcze do Prezydenta Fudalego zgłaszałam 
się z prośbą, aby usunąć darń trawiastą ze ścieżki biegnącej między pierwszą, a drugą pierzeją budynków 
szeregowych na ulicy Platanowej. Ścieżka ta jest utwardzona kostką, łączy ulicę Platanową z ulicą Żołędziową. 
Otrzymałam odpowiedź 27 października, że Zarząd Zielni Miejskiej otrzymał takie zlecenie, żeby to wykonać. 
Dwa razy się kontaktowałam z Dyrektorem Kozyrą, no niestety te moje kontakty nie przyniosły żadnego 
skutku. W związku z tym ja proszę, żeby ruszyć tą sprawę, dlatego że jest w tej chwili taka aura, że można to 
zrobić i ten dar z tej  ścieżki usunąć, bo inaczej ona w ogóle zarośnie trawą i będzie jeden wielki bałagan na tej 
ścieżce. I druga sprawa: dlaczego odpady segregowane, jak przyjeżdża śmieciarka, są wszystkie ładowane do 
jednej śmieciarki? Ludzie na blokach mówią tak, no gdzie tu jest sens gdzie logika?  Nasze pierwsze kroki  
z bloku są kierowane w kierunku wysypiska odpadów segregowanych. No ale przyjeżdża śmieciarka i ten nasz 
trud, który wkładamy w segregację odpadów,  po prostu na naszych oczach jest niwelowany. Czy to w ogóle ma 
sens, segregacja skoro to i tak idzie wszystko do jednej śmieciarki? Czy my tutaj możemy w jakiś sposób 
porozmawiać z EKO, żeby jednak tak zorganizowała ten transport, żeby ludzi to w oko nie kłuło. Ludzi to 
denerwuje. Mówią, my z tych bloków nosimy i to za każdym razem, ponieważ tego nie ma gdzie 
przetrzymywać, bo w budynkach jednorodzinnych to ludzie mają piwnice, większe podwórka,  jest to gdzieś 
przetrzymywać. Oni za każdym razem idą do tego śmietnika, a potem przyjeżdża śmieciara, wszystko do 
jednego tego pojemnika wali i sprawa załatwiona”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Pani Radna, jeżeli chodzi o ścieżki spacerowo-rowerowe 
wzdłuż Nacyny, no oczywiście jest okres zimowy,więc nie wiem czy to się akurat w chwili obecnej da…  
Nie wzdłuż Nacyny?” 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „(…) Panie Prezydencie, nie chodzi o ścieżkę wzdłuż Nacyny. 
Jesteśmy na ulicy Platanowej, jest jedna pierzeja domów, przerwa, jest ścieżka wybrukowana i ona prowadzi  
z ulicy Platanowej do Żołędziowej i druga pierzeja, o to mi chodzi. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe i drogi na 
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Nacynę, to jeszcze na to przyjdzie czas jak nie będzie uporządkowane. To jest od października i można to 
zrobić, z łopatą tylko pójść, z jakimś wózkiem, nie wiem z czymkolwiek i można to zgarnąć i będzie 
czyściutko”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dobrze dziękuję, przyjrzymy się temu w takim razie, jeżeli 
warunki pozwolą to będzie zrobione zgodnie z decyzją, że zieleń miała to zrobić. Co do śmieci segregowanych - 
proszę Państwa, wpływają do mnie dwojakie wnioski, bo z jednej strony może nawet łatwiej zdecydowanie jest 
nad tym zapanować w domkach jednorodzinnych, bo tam śmieci segregowane zbierane są do osobnych worków 
i nie ma z tym problemu, aczkolwiek też mamy całą masę telefonów dlaczego przyjechał samochód, zabrał 
worek z tymi odpadami, a z tymi pozostałymi zostały. Bo ludzie się niecierpliwią, a oczywiście jedzie inny 
samochód i zabiera inne worki. W związku z powyższym nie należy się niecierpliwić tylko poczekać, te odpady 
są zbierane. Troszeczkę inna sytuacja jest w sytuacji zabudowy wielomieszkaniowej, gdzie niestety z kolei 
wykonawca również się skarży, że w tych pojemnikach oprócz tych śmieci segregowanych niestety są i inne 
śmieci, bo nie wszyscy segregują. Oczywiście dziękujemy wszystkim tym, którzy segregują, natomiast jest to 
jeszcze dalekie, dalekie od ideału. Ja oczywiście w tym momencie nie wiem o jakim samochodzie mówimy, bo 
firmy odbierające odpady maja kilka rodzajów pojazdów. Są pojazdy, które przyjeżdża jeden pojazd ale w tym 
pojeździe jest kilka przegród, że tak powiem niemieszających się ze sobą i on w tym momencie opróżniając 
nawet do tego samego samochodu, te odpady trafiają do różnych pojemników wewnątrz tej zabudowy. Państwo 
tego nie widzicie, ale to nie trafia, nie miesza się ze sobą w tym samochodzie. Oczywiście są też samochody 
starszego typu, więc mam nadzieje, że nie o takim mówimy, aczkolwiek gdyby tak było, wszystkie proszę 
Państwa odpady, nawet zbierane w sposób segregowany i tak trafiają na stację z segregacją, bo one nie mogą 
trafić bezpośrednio od nas, od mieszkańca, ani do fabryki, która to przerabia. One muszą przejść przez wtórną 
selekcję. W związku z powyższym nawet jeżeli ktoś w tym momencie, no mówię nieświadomie czy świadomie 
do pewnego worka niewłaściwy odpad wrzuci, my go i tak musimy… czy firma go musi przesegregować  
i wybrać. I tak samo jest z sytuacją, że jeżeli w tym momencie ten problem, który mamy w zabudowie 
wielomieszkaniowej, że do tych pojemników trafiają odpady nawet zmieszane i tak są wtórnie segregowane  
i rozdzielane. Więc taka sytuacja nie powinna się zdarzać, zgadzam się. Moim zdaniem jeżeli się zdarza to są 
wyjątkowe sytuacje. A jeszcze raz podkreślam - sprzęt, który dzisiaj w większości jeździ, jest przygotowany, że 
jeden samochód jedzie i wsypuje różne rodzaje odpadów segregowanych ale one trafiają do szczelnych 
osobnych części tej maszyny, która po to przyjeżdża”.  
 
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Wiemy, że na stronie internetowej pojawiła się propozycja  
podziału środków, jak rozumiem Pan Prezydent Masłowski przedstawił informację, że w dniu jutrzejszym ma 
być podjęta ostateczna decyzja i moje pierwsze pytanie, które się nasuwa jest tego typu: czy miedzy złożoną 
propozycją, a jutrzejszym dniem i podjęciem decyzji rzeczywiście będą jakieś różnice? - i to jest pierwsze 
pytanie. Drugie pytanie mam w kontekście propozycji podziału środków finansowanych w obszarze  
przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym. Ja rozumiem, że stowarzyszenia które działają  
w obszarze trzeciego sektora wykonują bardzo ważne zadania między innymi zadania gminy i to jest  bardzo 
istotne i tutaj ja myślę, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy, wszyscy wspieramy te działania, natomiast to co 
wzbudziło moje zaintrygowanie tym podziałem to to, że ogólna kwota to 1 050 000 zł,  jak dobrze czytam, 
natomiast widzę, że tutaj jedno stowarzyszenie, praktycznie w propozycji została zaproponowana kwota 
praktycznie 2/3 tej kwoty i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że różnica pomiędzy rokiem 
2014, a 2015 - mówię oczywiście o Stowarzyszeniu 17-stka, różnica kwotowa w podziale środków, bo 
odczytałem sobie ten podział z 2014 roku, wynosi praktycznie 100% tzn. w 2014 roku jak widzę było około  
330 000, w tym roku mamy 650. I pytanie nasuwa się samo, czy zaistniały jakieś merytoryczne przesłanki 
rzeczywiście, że ta kwota jest o tyle podwyższona? Mówię oczywiście w kontekście różnych innych placówek, 
które podobne zadania realizują. I to jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest…  nie ukrywam, że myślę, 
że tak jak tutaj znaczna część Radnych w jakiś tam sposób kibicuje m.in. piłce nożnej. Chciałem zapytać  
o Energetyk ROW. Mamy sytuację, w której rzeczywiście w przyszłym roku, jest duża szansa że ten klub 
będzie nas reprezentował w skali ogólnopolskiej. Nie wiemy czy tak będzie ale powiedzmy, że taka szansa jest. 
Czy kwota pomniejszona o te 30%... generalnie chodzi mi o to czy nie warto zainwestować w szkolenie 
młodzieży troszkę większych środków, biorąc pod uwagę, że to te właśnie osoby, które w przyszłości mogą 
jakby reprezentować drużynę, która jest jakby reprezentantem całego miasta, może… jakby zmniejszyć,  może 
wpłynąć pozytywnie na działalność całego kluby, który działa jakby nie patrzeć dla dobra wizerunku naszego 
miasta?” 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Czy będzie różnica między propozycją, a ostateczną 
decyzją? Nie wiem, bo to jest decyzja Prezydenta Kuczery, a nie moja. Jutro rano jeszcze na ten temat będziemy 
dyskutować, także po to jest  m.in. o 11 konferencja posesyjna i proszę mi wierzyć, że najpierw sami 
zainteresowani poznają uzasadnienia dlaczego tak, a nie inaczej. Komisja, która decydowała to jest 
wieloosobowy zespół. Powołaliśmy po raz pierwszy specjalistów z zewnątrz, żeby o profilaktyce decydowali 
specjaliści od profilaktyki, żeby o sporcie dyskutowali ludzie od sportu i taki jest wynik prac tej Komisji.” 
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Maria Polanecka-Nabagło – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam zapytać Pana Prezydenta, czy zgodnie  
z literą prawa miasto może doposażyć spółdzielcze place zabaw? Chciałam zaznaczyć, że na tych placach nie 
bawią się tylko dzieci członków spółdzielni, a mamy w strasznie opłakanym stanie i zapytać chciałam, 
bo będziemy akurat w dzielnicy występować o doposażenie spółdzielczych placów zabaw - to jest jedno 
pytanie. Druga sprawa - na Placu Wolności mamy dwie wiaty autobusowe, w których są braki siedzenia, tam są 
takie plastikowe siedziska są wyłamane, a jednak te przystanki są oblegane ludźmi, żeby uzupełnić brakujące 
siedzenia. Trzecia sprawa - chciałam podziękować autorom budżetu. Ogromna radość dla Rady Dzielnicy  
i mieszkańców ulicy Chabrowej, że ulica Chabrowa znalazła swój finał w budżecie miasta. Czwarta sprawa -  
zaproszę Pana Wiceprezydenta, nie będę wypisywała jak Pan Węglorz tych wszystkich uchybień w dzielnicy  
i pokaże ile jeszcze ulic mamy do zrobienia w naszej dzielnicy”.  
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Spółdzielnia jak każdy prywatny podmiot, niestety nie możemy 
finansować czegoś, co nie jest na naszym terenie. Na pewno współpraca ze spółdzielnią leży miastu na sercu, 
ale możliwości inwestycyjne tutaj są ograniczone. Niestety nie możemy inwestować na prywatnym terenie, 
spółdzielnia takowym jest, ale przyjrzymy się sprawie, być może da się rozwiązać tutaj to w jakiś inny sposób. 
Jeżeli chodzi o siedziska, to oczywiście bierzemy sobie do serca. Zasada zero tolerancji właśnie w takich 
ubytkach powinna nam tutaj patronować, bo najczęściej jest tak, że zaczyna się od małego zniszczenia,  
a kończy po kilku tygodniach bardzo dużymi”.  
 
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Jakie są plany co do budynku po byłej szkole specjalnej na ulicy 
Raciborskiej w Niewiadomiu? Szkoła ta, 4 lata temu została przeniesiona do Boguszowic, a budynek ten 
niszczeje i generuje koszty. Ostatnio było do niego włamanie. Jest to budynek po remoncie. Czy nie można by 
go adoptować na mieszkania np. pod wynajem dla młodych małżeństw? Tutaj było takie pytanie o te 
mieszkania, a na dole np. stworzyć warunki, żeby powstał żłobek, czy klub malucha i modernizacja może 
kosztować obecnie ok. 2 mln zł, a w przyszłości jak nie zrobimy tego, to czeka go wyburzenie, albo remont za 
10 mln. Czy nas stać na to żeby dopuścić do dalszego niszczenia tego budynku?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Podzielam troskę Pana Radnego, rzeczywiście nie możemy 
dopuścić do tego by tam powstała nam ruina. Budynek był pod sprzedaż przeznaczony.  W praktyce mamy 
informację, że rzeczywiście, że tam z tyłu gdzieś szyby od wejścia od kuchni zostały zniszczone. Będziemy to 
monitorować. Jeżeli chcemy cokolwiek sprzedać, też to musi być w jakimś stanie technicznym. Analizowane 
też są inne możliwości zagospodarowania budynku. Nie chcę tu składać żadnych deklaracji, bo tak naprawdę 
jesteśmy na wstępnym etapie analiz. Z drugiej strony na pewno koszty utrzymania tego typu budynku z punktu 
widzenia gminy są problematyczne, ale myślę, że na już, żeby być konkretnym, zabezpieczenie w perspektywie 
dwie możliwości, albo szukamy rozwiązania w postaci zagospodarowania tego na jakąś tam placówkę służącą 
mieszkańcom czy szerzej gminie albo sprzedaż”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Zgłasza się Pan Kurpanik. Ja wiem, że Pan mnie prowokuje, 
Panie Kurpanik, ale Pani Stokłosowa - jej dałem dwa razy możliwość powiedzenia to widocznie to jest tak 
sprawa ważna życia i śmierci no więc proszę bardzo”. 
 
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Dziękuję Panie Przewodniczący, natomiast nie chcę 
prowokować do niczego. Chciałem się tylko odnieść do jednej rzeczy. Popełniłem autentycznie błąd. Natomiast 
błąd związany tutaj z szukaniem na platformie radnego tych projektów protokołów. Do tej pory Panie 
Przewodniczący, te projekty protokołów były na tablicy ogłoszeń. Natomiast został zmieniony ich adres i tutaj 
za to zamieszanie ja przepraszam. Natomiast widziałem, że Pan Przewodniczący również o tym nie wiedział, że 
zmieniły adres. Dziękuje bardzo”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „To było rzeczywiście bardzo ważne, ma Pan rację”. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika:  „Bardzo mnie zaniepokoił fakt, że w projekcie budżetu miasta 
na 2015, była przeznaczona pewna kwota na rozbudowę segmentu zespołu szkolno-przedszkolnego o dobudowę 
przedszkola. W tej chwili – takie mam wrażenie, nie wiem czy dobrze, proszę mnie poprawić, że ktoś albo 
zapomniał o tym albo zostanie to pominięte w 2015 roku. Prosiłabym o wyjaśnienia z jakiego powodu? Druga 
sprawa - kanalizacja, nieszczęsna kanalizacja. Szanowna Rado, jestem w dzielnicy, w której niestety nie ma 
kanalizacji. Wszyscy inni są zadowoleni, oprócz Chwałęcic, tzn. jest jeszcze Stodoły mała dzielnica, ale 
prosiłabym, żeby naprawdę podjąć jakieś działania i próbować głęboko się nad tym zastanowić, bo niestety 
musimy iść w tym kierunku i musimy wykonać coś żeby mieszkańcom ułatwić życie. W tej chwili jest 
utrudnione ze względu na mało tego, że wysokie koszty, bo beczkowóz kosztuje od 130 do 180 zł, a wiemy jaki 
jest problem z wywożeniem. Ja nie będę już długo przeciągała i opisywała tej sprawy, ale jest problem znaczący 
dlatego bardzo bym prosiła żeby się poważnie nad tym zastanowić. Trzecia sprawa - nasi młodzi sportowcy. 
Ostatnio miałam okazję trochę bardziej się przyjrzeć jak wygląda opiniowanie wniosków, jeżeli chodzi  
o stypendia sportowe. Proszę Państwa mamy 140 000 mieszkańców i zostało zaopiniowanych tylko  



NESOD: 2015-12914  25/49 
Przyg.: BR/89 

27 wniosków, czterdzieści parę zostało złożonych, ale mam wrażenie, że to wstyd dla naszego miasta, że nie 
stać nas na zwiększenie albo sumy, bo przede wszystkim chodzi o zwiększenie puli pieniędzy na te stypendia.  
Także bardzo bym prosiła o … ja wymieniłam najważniejsze. Jeszcze powiem, złożyłam do Pana Prezydenta 
pisma, w których opisałam priorytetowe zadania do wykonania w dzielnicy, tego jest więcej, ale nie chce w tej 
chwili przeciągać. Dlatego proszę o odpowiedź na te poważne czyli kanalizacja, dobudowa przedszkola”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o przedszkole w Chwałęcicach, mamy w tym roku 600 tys. 
do wydania na tą inwestycje, łącznie nakłady to cztery miliony dwieście. Ja się wybieram do Chwałęcic, by  
rzeczywiście sprawę na miejscu pooglądać. Zakładam, że patrząc zresztą na dane demograficzne dzielnicy,  
to jest ta dzielnica, gdzie bardzo chętnie się mieszkańcy budują i na pewno ta infrastruktura okołoszkolna będzie 
istotna z punktu widzenia demograficznego. To się też łączy z problemem kanalizacji. Tak naprawdę wiemy, że 
w projekcie ISP-owskim nie zostały dzielnice wpisane z powodów bym powiedział  wtedy oczywistych.  
Tak naprawdę jedyną możliwością żeby miasto w to weszło jest wzrost ilości domostw - na to czekamy. I też 
się to wiąże oczywiście z demografią. Wtedy być może wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków  
z przepompownią będzie wzięte pod uwagę, ale mówię to na pewno nie jest najbliższa perspektywa. Tutaj 
mówię otwartym tekstem. Jeżeli chodzi o stypendia sportowe to Prezydent Masłowski”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o stypendia, to mamy taką sytuację z której 
nikt nie jest zadowolony tak faktycznie, bo kwota, która na te stypendia jest przeznaczona jest na tyle mała, że 
to zawsze będzie budziło kontrowersje i to jest podjęcie decyzji tak czy albo będziemy zwiększać tą pulę nie 
wiadomo jak bardzo, bo my nigdy nie jesteśmy wstanie określić ile sportowców z Rybnika odniesie sukcesy, 
czy po prostu pójdziemy tylko i wyłącznie w stronę nagradzania sportowców tuż po osiągniętym wyniku.  
Ja bym to chciał w najbliższym roku ustalić i wypracować nową uchwałę. Na podstawie tej uchwały, która 
obowiązuje dotychczas i kwoty, która była zabezpieczona no to 60 000 udało się podzielić tak, a nie inaczej.  
Natomiast na pewno będą w tym obszarze zmiany i o kalendarzu prac nad tymi zmianami w zakresie sportu też 
będziemy mówili jutro na konferencji prasowej”.  
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Podczas przerwy dowiedziałem się, że to miejsce mnie do czegoś 
zobowiązuje, które zajmuję. Tym, którzy są pierwszy raz powiem, że tu siedział Pan Piotr Kuczera, więcej to że 
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i sprawdzają się ludowe przysłowia to chcę poruszyć jedną kwestię. 
Podczas ostatnich świąt w ubiegłym roku w miesiącu kwietniu i poprzednich ukazały się życzenia, które zostały 
złożone Rybniczanom i które podpisali w poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent 
Miasta Rybnika. Wtedy też Radni Platformy Obywatelskiej z Przewodniczącym Piotrem Kuczerą wyrażali 
swoje oburzenie takim faktem, poprali ich pozostali Radni, którzy nie byli dopisani. Wszyscy stwierdziliśmy 
wtedy jednoznacznie, że takie życzenia powinny być składane w imieniu całej Rady. I oto mam przed sobą 
egzemplarz z grudnia 2014 roku: „Drodzy Rybniczanie składam Wam życzenia…” i na koniec napisane jest: 
„Z szacunkiem Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika z pracownikami Urzędu Miasta i Jednostek 
Miejskich”. I chwała mu za to, że dołączył jednostki miejskie, ale zapomniał o Radzie Miasta. Panie 
Prezydencie mam prośbę, za chwile będą Święta Wielkanocne, być może wtedy ten zapis, że też i Radni 
dołączają do tych życzeń się pojawi - to pierwsze. Panie Prezydencie, jako że rzeczywiście to miejsce mnie do 
czegoś obliguje, pamiętam ile zawsze kontrowersji wywoływała ta strona. Wtedy tu było zdjęcie Pana 
Prezydenta Fudalego, teraz jest Prezydenta Kuczery więc należałoby się zastanowić czy będziemy dalej tą 
stronę promowali czy też z niej się wycofamy? Pamiętam te… ja tylko przypomina to co Platforma robiła, bo 
tak jak mówię punkt widzenia zależy częściej od punktu siedzenia. I teraz przechodzę do następnej rzeczy - 
ostatnio na stronach internetowych pojawiła się informacja, że po Rybniku spacerował Pan Wiceprezydent 
Masłowski wraz ze znaną urbanistką. I mam takie pytanie: czy ta wizyta i uwagi wniesione do wykonawstwa 
przebudowy ulicy Powstańców i Sobieskiego spowodowana była tym, że będziemy coś na tym deptaku 
zmieniali, poprawiali, wymieniali, czy może ławki nie wiem…? Zastanawiam się czemu ta wizyta tam  miała 
służyć? W kolejnej części wypowiedzi Pan Prezydent zwraca uwagę, że starsze osoby powinny mieszkać na 
niższych kondygnacjach. Panie Prezydencie, naprawdę zgadzam się z tą opinią, tylko należy wrócić do 
najświeższej histori, kiedy ostatnio budowano budynki w mieście Rybniku służące jako mieszkania komunalne 
itd.? To są lata 60, 70, 80, 90 ubiegłego wieku. Ja sobie jako Radny przypominam, że wybudowaliśmy 
mieszkania na ulicy Kolejowej, ale były to mieszkania przeznaczone pod pewien program, dla osób, które 
regularnie płaciły czynsz miały prawo w tym lokalu zamieszkać. Wyremontowaliśmy budynek na ulicy 
Zebrzydowickiej i to też było objęte programem. Tam miały dostać mieszkania młode małżeństwa. Ponadto 
wyremontowaliśmy budynki na Osiedlu Ogrodowskiego na Paruszowcu-Piaskach, wyremontowaliśmy budynki 
na Andersa (…) ale to już były lokale socjalne. Myśmy od tego momentu Panie Prezydencie nie wybudowali 
żadnego lokalu. I teraz co zrobić z ludźmi, którzy w latach 60, 70, 80 ubiegłego wieku otrzymali te mieszkania? 
Oni nam się po prostu zestarzeli. Teraz jaką ilość mieszkań byśmy musieli wybudować, żeby te osoby mogły 
dostać mieszkanie na parterze czy ewentualnie na pierwszym piętrze? Przychodzi czas też i na podziękowania. 
Panie Prezydencie, chciałem podziękować za podtrzymanie decyzji swojego poprzednika i wyrażenie zgody na 
remont chodnika przy ulicy Hetmańskiej, mówię o tym odcinku od ulicy Orkana do ulicy Górnośląskiej. 
Podziękować muszę także za dokonaną wizję lokalną na ulicy Hetmańskiej, Górnośląskiej, Janasa. Mam 
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nadzieję, że dokumentacja fotograficzna wykonana z tej wizji zostanie Panu Prezydentowi doręczona i zobaczy 
Pan jak wyglądają chodniki na tych ulicach. Nie zgadzam się… albo inaczej, być może w części zgadzam się 
tylko z wypowiedzią mojego kolegi Pana Radnego Mariusza Węglorza, bo to są, to nie są wielkie inwestycje,  
o których on mówi, to były bardzo proste codzienne sprawy, które bardzo dręczą mieszkańców i rzeczywiście 
myślę, że jak Pan Prezydent… przypominam sobie tamtą debatę na kampusie, wtedy była mowa o dwóch 
dzielnicach: Niewiadom i Niedobczyce. Także trzymam Pana Prezydenta za słowo. Panie Prezydencie, Pan 
Radny Mariusz już zwrócił uwagę na to, że przy ulicy Chodkiewicza buduje się wiele nowych budynków. Chcę 
zwrócić uwagę na jeden fakt, że wjazd na ulicę Chodkiewicza znajduje się na łuku drogi z lekkim zakrętem  
w lewo. To powoduje, że niemożliwy jest wjazd samochodu dostarczającego materiały budowlane w tą ulicę. 
Dlatego ciągle uszkadzany jest krawężnik, ciągle uszkadzana jest część chodnika, który ma służyć ludziom. 
Przez kilka razy ten chodnik naprawiały Rybnickie Służby Komunalne, teraz już firmy transportowe, które 
wożą ten materiał ciężki na te budowy czują się odpowiedzialne i tam co chwile ktoś klęczy i naprawia ten 
chodnik. Należałoby się zastanowić czy nie poszerzyć tego wjazdu, żeby ułatwić wjazd do ulicy Chodkiewicza 
od strony Dzielnicy Niewiadom. Mam jeszcze dwie prośby. Pierwsza dotyczy naprawy nierówności na deptaku 
łączącym zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Gustawa Morcinka z ulicą Piotra Skargi. To jest taki 150 
metrowy odcinek łączący ten deptak, a służący zarówno rodzicom, dzieciom, dzieciom przedszkolnym jako 
dojście do ulicy Piotra Skargi i Szymanowskiego. Ja mam nadzieję, że Pan Prezydent Masłowski, który z tej 
części się wywodzi będzie dokładnie wiedział o czym rozmawiamy. Ponadto mieszkańcy ul. Gustawa Morcinka 
wykorzystują ten deptak jako dojście do kościoła przy ulicy Skargi. Jeżeli udałoby się nam Panie Prezydencie 
naprawić ten chodnik, to mam też drugą prośbę, to też wola mieszkańców Niewiadomia, żebyśmy zabudowali 
tam 4 albo 5 latarni parkowych, które by ten deptak oświetliły. Rzeczywiście powiem w okresie jesienno-
zimowym i zimowo-wiosennym, gdy bardzo szybko zapada zmrok jest ciemno można byłoby spokojnie tym 
dzieciom i osobom udającym się do kościoła zapewnić jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie znajdą się 
środki Panie Prezydencie w roku 2015 to mam apel żebyśmy w budżecie na rok 2016 takowe środki 
zabezpieczyli. I teraz na koniec chciałbym się odnieść do Pana Wiceprzewodniczącego Mury. Panie 
Wiceprzewodniczący, na samym początku Pan Przewodniczący Rady Miasta powiedział wyraźnie, że 
przyjmujemy pewną procedurę i będziemy w ten sposób debatowali nad projektem budżetu i wtedy wymienił, 
że głos będą otrzymywali przedstawiciele Klubów i to by tylko tyle. Dlatego że nie jesteśmy Klubem 
pozwoliłem sobie  poprosić o głos, za co panu przewodniczącemu dziękuję”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Chciałem podziękować, że Pan Radny Cebula czyta życzenia, to zawsze 
jest miłe. Myślę, że w przyszłości rzeczywiście możemy to zrobić wspólnie, nie widzę żadnych przeszkód, 
przecież Radni z Przewodniczącym na czele też leżą Prezydentowi na sercu. Myślę że życzenia są tym 
momentem, gdzie możemy pokazać jak płynnie i konstruktywnie ta Rada Miasta z Prezydentem współpracuje. 
Jeżeli chodzi o trzecią stronę, ja myślę, że… może inaczej, jeżeli Pan Radny Cebula przyniesie mi moją 
wypowiedź gdzie ja mówię, że Pan Prezydent jakikolwiek miałby tej trzeciej strony nigdy nie, bo jest to jakieś 
zło wcielone, no to wtedy być może zrezygnuję, ale ja sobie nie przypominam mojej wypowiedzi, która by 
krytykowała fakt, że na stronie trzeciej zdaje się, wypowiada się Prezydent Miasta. Był to przyjęty zwyczaj  
i mam zamiar to kontynuować. Jeżeli chodzi o wizytę Pani architekt, rozmowy z wykształconymi ludźmi 
generalnie na pewno są budując, kształcące, a poza tym mamy piękne miasto, zakładam że Prezydent 
Masłowski chciał je po prostu pokazać i tyle. Jeżeli chodzi o mieszkania lokalowe podzielam troskę. To nie jest 
proces, który jest do załatwienia od ręki, ale pewne ambicje tu mamy. Dziękuję za podziękowania, myślę że  
z biegiem sesji one będę wypełniały w całości prawie że Pana wypowiedź. Myślę, że idziemy w tym kierunku. 
Cieszę się jednocześnie, że zauważył Pan obecność nowego Radnego Pana Węglorza. Widzę, że tutaj 
Niedobczyce, dynamika zdarzeń w dzielnicy będzie się zmieniała pad wpływem Pana Radnego. Jeżeli chodzi  
o ulicę Chodkiewicza i wjazd przyjrzymy się bez dwóch zdań. Deptak też tam zrobimy mały przegląd. Jeżeli 
chodzi o latarnie,  pamiętam Pana wniosek żeby oszczędzać generalnie, ale zobaczymy co się da zrobić. Jeżeli 
chodzi o uzupełnienie wypowiedzi na temat wizyty Pani architekt, to Pan prezydent Masłowski”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie to czy ja będę dziękował zależy tylko  
i wyłącznie od Pana. To zależy tylko i wyłącznie od Pana, nie ode mnie”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o wizytę Pani dr Labus, to ona miała 
charakter tak jak powiedział Pan Prezydent konsultacyjny tak faktycznie. Jeżeli chcemy te miasto dalej pięknie 
rozwijać i rozbudowywać to słuchajmy najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Zaznaczam, że Pani Labus była 
tu zupełnie nieodpłatnie, bo tego typu pytania też się pojawiły tak i wątpliwości. Mamy ileś budynków  
w mieście, które są niezagospodarowane typu Górnośląska w Niedobczycach, budynek po szkole  
w Niewiadomiu itd. i szukamy do nich jak najlepszych pomysłów i tylko i wyłącznie temu ta wizyta miała 
służyć żeby o takich rzeczach dyskutować. Kwestie mieszkań, nigdzie nie padła informacja, że my na siłę 
chcemy przesiedlać ludzi, natomiast senior regularnie płacący czynsz mógł dostać mieszkanie i fajnie byłoby 
pamiętać o tym, żeby go wtedy umieszczać w mieszkaniu na dole, a nie gdzieś u góry i to chodziło o zupełnie 
takie proste rzeczy. Natomiast trochę rzeczywiście niefortunnym było pojawienie się tego artykułu w mediach, 
co przyjmuje jest to błąd wynikający z tego, że na tym stanowisku jestem krótko, ale staram się uczyć”. 
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Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Ja się jeszcze chciałam odnieść do budżetu obywatelskiego, 
dlatego że była tutaj mowa o tym, że niewykorzystane środki, one istnieją, ja jestem przykładem właśnie 
Dzielnicy Gotartowice, gdzie inwestycja wyniosła nie 70 jak było planowane, a 41 000. No i pytanie czy… przy 
tak naszych budżetach dziesięciotysięcznych ta kwota jest dosyć duża, czy rzeczywiście będę mogła jeszcze 
wnioskować tutaj o jakąkolwiek inwestycję większą w ramach budżetu obywatelskiego? Tym bardziej, że 
przypominam Pan Prezydent Masłowski wspomniał o nowelizacji tutaj przyznawania tutaj środków w budżecie 
obywatelskim. Nie ma procedury odwoławczej dlatego że np. w jednym roku inwestycja jest godna uwagi i daje 
się na nią, a na kontynuacje inwestycji w roku następnym środków nie ma, bo nie spełnia pewnych norm. Czyli 
nie jest tutaj spójność można powiedzieć jakby nie było Urzędu Miasta w przyznawaniu tych środków albo ich 
po prostu recenzowaniu. Czy ja mam szanse na to, żeby jednak tutaj o to jeszcze zawalczyć można 
powiedzieć?”  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nową procedurę zaproponujemy myślę, że najpóźniej do 
czerwca. Ona będzie konsultowana społecznie i myślę, że te środki powinny wracać do dzielnicy, natomiast ze 
względu na procedury przetargowe pytanie jest czy to będzie w tym samy roku kalendarzowym?  Czy to nie 
będzie nadwyżka, która jak gdyby będzie powiększała budżet danej dzielnicy w przyszłym roku? Być może to 
jest optymalne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o kontynuację, no to budżet obywatelski ma charakter 
głosowania. Dlatego to zgłaszający jak gdyby ponoszą ryzyko tego czy propozycja dzielona na małe etapy, bo 
ona jak gdyby tj. w kolejnym roku ludzie z nowymi pomysłami nie mogliby się przebić, bo byliby zakładnikami 
tego co przeszło w poprzednim roku. Mam tu jakąś wątpliwość, natomiast na pewno będziemy to konsultować”. 
 
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Chciałabym tutaj… pozwolę sobie Panie Henryku, Pan 
lubi cytować innych, ja chciałabym użyć Pana słów, jeżeli Pan pozwoli, a mianowicie każda dzielnica ma 
dziesiątki takich drobnych spraw, które dręczą mieszkańców. My też jesteśmy bardzo udręczeni, nie wiem czy 
wam to poprawi nastrój, w zasadzie zabrałam głos tylko po to, żeby troszeczkę uspokoić mieszkańców mojej 
dzielnicy, żeby sobie nie pomyśleli, że w ogóle nie myślimy tutaj i nie zauważamy problemów. Wszystkie te 
problemy zostały zgłoszone do Pana Prezydenta. Mam nadzieję, że nad tym się bardzo pochyli i tak chciałabym 
powiedzieć, że bardzo szczerze liczę na jakiś zrównoważony podział, nie rozwój dzielnic, tylko podział rezerw 
budżetowych, ponieważ w budżecie dla Kamienia w tym roku nie zaplanowano niczego, ale mam nadzieję  
i wierzę, że tzw. drobne sprawy będą rozwiązywane. Mamy świadomość tego, że nie możemy mieć niewiadomo 
jakich wygórowanych żądań czy próśb, ale sprawy takie bieżące się zadzieją i szczerze wierzę i dziękuję 
Państwu, którzy się powstrzymali od takich bardzo rozwlekłych wypowiedzi, ponieważ wszyscy jak tutaj 
jesteśmy mamy świadomość swoich problemów i tak naprawdę każdy z głowy może je tutaj wyrecytować, ale 
przypuszczam, że trwałoby to do rana więc wszystkim Państwu dziękuję, że nie rozwlekacie się  i mam 
nadzieję, że mamy świadomość tego, że poza tą salą można wiele spraw załatwić i niekoniecznie musimy tutaj 
rozważać sprawy tzw. drobne, o których Pan Henryk powiedział”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „A skoro Pan Radny Kurpanik mógł dwa razy to ja też chcę.  
Ja mam takie pytanie, Pani architekt, która odwiedziła nasze miasto zauważyła, że ławki, które są na deptaku są 
bez oparcia, bardzo cenna uwaga, ale czy zauważyła, że ławki które stoją na placu przy Bazylice są tak 
skierowane, że mieszkańcy siedzą tyłem do Bazyliki i czy Państwo Prezydenci to zmienią?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jest tak, że mamy gotową inwestycję i nie wyobrażam sobie, że na tym 
etapie będziemy ławki zmieniać,  póki jeszcze są w stanie używalności i mam nadzieje, że to potrwa dość długo. 
Rzeczywiście dość nieszczęśliwie i tu się zgodzę to wychodzi, zresztą na etapie składania wieńców delegacji  
ta jedna ławka tam jest problematyczna. Spróbujemy coś z tym zrobić. Ja bym sobie życzył tak wracając trochę 
myślą do deptaka i do tych ławek, żeby one rzeczywiście od wiosny służyły mieszkańcom. Może nie mają 
oparcia, może możemy tam różne braki wymieniać, ale chciałbym żeby ten deptak rzeczywiście… myślę że to 
jest życzenie nie tylko moje, ale wszystkich Państwa, żeby ten deptak zaczął żyć i żeby ta trasa od Bazyliki do 
Rynku rzeczywiście była taką wizytówką miasta”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Została jeszcze możliwość, że mogę się wypowiedzieć. 
Zwracam się do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznych, 
odnosząc się do wypowiedzi Pana Prezydenta Masłowskiego, proszę o dostarczenie mi wykazu osób tych 
konkursowych w cudzysłowie, którzy brali udział w tym konkursie z krótką notką biograficzną i z ich 
referencjami, co to są za fachowcy. Jeżeli to była usługa dla miasta odpłatna co nie daj Boże, podać wysokość 
wynagrodzenia. To jest jedna sprawa. I druga sprawa - nowo zatrudniony Pan Pełnomocnik, Pan Wojciech 
Student, taką podjąłem, powziąłem informację, taka informacja do mnie dotarła, projektował kiedyś dla naszego 
miasta boisko przy Rudzie. Z tym boiskiem mieliśmy duże problemy, chodziło o drenaż, o odprowadzenie 
wody z tego boiska, sprawa została skierowana przez miasto do sądu, zapadł wyrok i tą informację, która do 
mnie dotarła, wina jest po stronie wykonawcy i po stronie projektanta. W wyroku w 40% jest obciążony Pan 
Student. Chciałem zweryfikować czy to jest prawda? Proszę o skierowanie tej sprawy do Komisji Rewizyjnej, 
żeby Komisja Rewizyjna zajęła sprawę w tej sprawie i wyjaśniła ewentualne nieporozumienia. Zamykam 
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obrady sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo zamykam obrady sesji Rady Miasta. No ja zamykam obrady. Ale ja 
zamykam obrady. Proszę bardzo Panie Prezydencie”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „A zatem jeżeli chodzi o konkursy oczywiście i fachowców to Pan 
Prezydent Masłowski szczegółowo odpowie. Jeżeli chodzi o Pana Prezydenta Studenta, no to oczywiście jeżeli 
jest taki wniosek cóż, trzeba będzie go rozpatrzyć”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Ja nie żądałem odpowiedzi teraz, bo zdaję sobie sprawę, że 
do tego, do tej odpowiedzi trzeba się przygotować. Ja nie żądam Panie Prezydencie Masłowski teraz 
odpowiedzi. Proszę spokojnie się przygotować i proszę odpowiedź dostarczyć mi na piśmie. Dziękuję bardzo, 
zamykam obrady”. 
 
24. Zakończenie sesji. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 21:45 zamknął sesję Rady Miasta. 
 
Protokołowały: 
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NESOD: 2015-12914  29/49 
Przyg.: BR/89 

Wyniki głosowań: 
 
Głosowanie 1 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 2 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 3 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
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Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 4 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 5 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
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Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 6 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 7 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 8 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
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Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 9 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 1 
Arkadiusz Szweda PiS 
 
Głosowanie 10 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
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Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 11 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 1 
Mirela Szutka PiS 
 
Głosowanie 12 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 13 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
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Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 14 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 15 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
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Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 16 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 17 
 
Tak 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 2 
Krystyna Stoklosa PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
 
Głosowanie 18 
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Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 19 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 20 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
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Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 21 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 22 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
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Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 23 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 24 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 25 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
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Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 26 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 27 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
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Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 28 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 29 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 30 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
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Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 31 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 32 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
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Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 33 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 34 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 35 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
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Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 36 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 37 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
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Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 38 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 39 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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Głosowanie 40 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 41 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 42 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
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Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 43 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 44 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
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Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 45 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 46 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 47 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
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Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 48 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 49 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
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Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 50 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 1 
Arkadiusz Szweda PiS 
 


