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Protokół nr VIII 
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
4. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na 

terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta 
Rybnika. 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. 
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 
7. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 

8. Określanie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określanie dokumentów potwierdzających te kryteria 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

9. Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika". 
10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika. 
11. Zbycie nieruchomości. 
12. Nabycie nieruchomości. 
13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na rok 2015 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie 
stanowiących własności gminy. 

14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21). 

15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22). 

16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23). 

17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny 
Miejskie i Spokojnej (MPZP 24). 

18. Upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach 
miejskich. 

19. Ogłoszenie jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. 

20. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

21. Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku  
w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. 
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22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
23. Zakończenie sesji. 

  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich 
zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku z czym obrady 
będą prawomocne.  
 
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie 
następujących punktów: 
- rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika, 
- rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Ręki na 
działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, 
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika  
z dnia 26 lutego br. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie  
pkt 9 uzasadniając to tym, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Prezydent zarządzeniem powinien 
powołać zespół, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Rybnika", z którym następnie Rada Miasta mogłaby się zapoznać. Dodał, że w tej sprawie mogłyby się odbyć 
konsultacje społeczne. Zaproponował również zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt 12. Swój wniosek 
uzasadnił tym, że w poprzedniej kadencji Radny Kurpanik oraz Radny Kołodziejczyk wielokrotnie zwracali 
uwagę na to, że przyjmując uchwałę w pakiecie nie można pojedynczo głosować nad konkretną sprawą. 
Zaproponował, aby ten projekt uchwały znalazł się w porządku kolejnej sesji. 
 
Przystąpiono do głosowania za wnioskiem Radnego Łukasza Kłoska: /Głosowanie 1/ 
Za – 22 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za wycofaniem pkt 9: /Głosowanie 2/ 
Za – 4 radnych 
Przeciw – 15 radnych  
Wstrzymało się – 3 radnych  
 
Przystąpiono do głosowania za wycofaniem pkt 12: /Głosowanie 3/ 
Za – 7 radnych 
Przeciw – 14 radnych  
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 4/ 
Za – 19 radnych  
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
4. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na 

terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta 
Rybnika. 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 5/ 
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 6/ 
7. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 
/Głosowanie 7/ 

8. Określanie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określanie dokumentów potwierdzających te kryteria 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 8/ 

9. Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika". /Głosowanie 9/ 
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10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika. /Głosowanie 10/ 

11. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 11/ 
12. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 12/ 
13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na rok 2015 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie 
stanowiących własności gminy. /Głosowanie 13/ 

14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21). /Głosowanie 14/ 

15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22). /Głosowanie 15/ 

16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23). /Głosowanie 16/ 

17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny 
Miejskie i Spokojnej (MPZP 24). /Głosowanie 17/ 

18. Upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach 
miejskich. /Głosowanie 18/ 

19. Ogłoszenie jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. /Głosowanie 19/ 

20. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. /Głosowanie 20/ 

21. Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w 
sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. /Głosowanie 21/ 

22. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 22/ 
23. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank 

Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. /Głosowanie 23/ 
24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika  

z dnia 26 lutego br. 
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
26. Zakończenie sesji. 

 
  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 26 lutego br. został przyjęty bez uwag. 
 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o oficjalnych ważniejszych spotkaniach: 
- 27 lutego br. - spotkanie z członkami Stowarzyszenia Architektów Polskich i Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów, 
- 2 marca br. – spotkanie z Prezydentem Gliwice dot. połączenia rowerowego z Gliwic do Rud, 
- 5-6 marca br. - XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich oraz Kongres XXV-lecia Samorządu 
Terytorialnego, 
- 10-12 marca br. - spotkania z Ukraińcami w ramach ogólnopolskiej inicjatywy pn. „Przygotowanie 
ukraińskich samorządowców do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE”, 
- 11 marca br. - spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji,  
- 16 marca br. - debata o problemie niskiej emisji, 
- od 16 marca br. rozpoczęły się spotkania sprawozdawczo-wyborcze w dzielnicach. 
 
Przedstawił roboty będące w przygotowaniu: 
- renowacja metodą bezwykopową kanału deszczowego w ul. Mikołowskiej – otwarcie przetargu nastąpi  
30 marca br., 
- przebudowa budynku byłej stolarni i remont budynku maszyny wyciągowej na terenie zabytkowej Kopalni 
„IGNACY” w Rybniku – zakończenie prac budowlanych  jest planowane w maju br., 
- przebudowa ul. Rudzkiej – zakończenie prac do kwietnia br., 
- przebudowa ul. Sportowej – zakończenie prac do czerwca br., 
- wymiana oświetlenia przy ul. Budowlanych. 
 
Kolejno przedstawił przetargi będące w trakcie realizacji: 
- przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej, 
- przebudowa   ul. Mikołowskiej, 
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- remont nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnika, 
- dostawa elementów betonowych dla Rad Dzielnic. 
 
Przedstawił również przetargi w przygotowaniu na: 
- przebudowę ul. Laurowej i Imbirowej, 
- przebudowę ul. Składowej, 
- budowę łącznika  ul. Prosta - Świerklańska wraz z budową chodnika  na ul. Świerklańskiej, 
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika. 
 
Poinformował, że stopa bezrobocia dla Rybnika wynosiła 7,9% (dane za styczeń) - 4479 mieszkańców nie 
posiada pracy. 
 
Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności spółek z udziałem miasta – stan na 1 grudnia 2014 r.: 
 

Lp. Nazwa  
Data 

przystąpienia  
do Spółki 

Wysokość 
kapitału 

podstawowego 
(zł) 

Warto ść 
jednostkowa 
udziału/akcji 

(zł) 

Ilo ść udziałów/ 
akcji Kwota (zł) 

1 
"HOSSA" 

sp. z o.o. z siedzibą                     
w Rybniku 

05.10.1990 14 244 360   5 955  2 392 14 244 360  

2 

"MAĆKO"  
sp. z o.o.  

w likwidacji                  
z siedzibą w Zabrzu 

14.07.1999 8 500 000  50  668 33 400   

3 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji                 

sp. z o.o. z siedzibą                      
w Rybniku 

02.12.1999 598 248 500  500  1 183 913 591 956 500  

4 
PRInż-1  

sp. z o.o. z siedzibą                           
w Sosnowcu 

27.10.2007 17 922 700  100  289 28 900  

5 

Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A.  

z siedzibą  
w Jastrzębiu-Zdroju 

16.09.2014  587 057 980  5 127 635 

  
RAZEM 

  606 263 795 

 

4. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na 
terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta 
Rybnika. 

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Informuję Wysoką Radę, że odbyło się wspólne zebranie  Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie oraz Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa z udziałem Radnych  
w zakresie oceny pracy służb i inspekcji na terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta w związku z pkt 4 porządku sesji. (…) W oparciu o przesłane 
zaproszenia i powiadomienia oraz zgodnie z wypracowaną praktyką ostatnich lat – w dniu 12 marca br.  
w godzinach 15:00 do 18:10, w sali 108 Rady Miasta odbyło się wspólne posiedzenie obu ww. Komisji. 
Przedmiotem tego wspólnego zebrania była ocena pracy służb i inspekcji działających na terenie Miasta w 2014 
roku, których przedstawiciele kolejno (wg ustalonego harmonogramu) przedstawiali swoją działalność  
w minionym roku oraz odpowiadali na pytania członków obu Komisji oraz pozostałych Radnych. Na końcu 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przedstawił „Ocenę stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Miasta Rybnika”. W trakcie przesłuchania obecni członkowie obu Komisji zadawali 
referującym pytania w odniesieniu zarówno do wystąpień jak i otrzymanego wraz z zaproszeniem materiału  
(opracowań). Następnie kierujący pracą obu Komisji podsumowali jej przebieg i zaakceptowali ogólnie przyjęte 
w czasie zebrania informacje. Ww. zebraniu uczestniczyło łącznie 29 osób (członków obu Komisji, Radnych  
i przedstawicieli  przesłuchiwanych służb oraz inspekcji). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (ze względu na 
przedłużony czas przesłuchań) zebrała się ponownie w dniu 18 marca br. (w środę) celem podsumowania 
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przeprowadzonej oceny pracy służb i inspekcji działających na terenie miasta w 2014 roku. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione i omówione opracowania związane z bezpieczeństwem miasta”. 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. §1 pkt 5c 
projektu uchwały. Zgodnie z autopoprawką zapis w tym punkcie: „§ 982” powinien zostać zmieniony na 
„§ 992”. 

Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam tu wątpliwości dotyczące pkt 3 - rezygnacja  
z budowy instalacji grzewczej, pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku. Swego czasu podejmowaliśmy uchwałę  
o zmianie wielkości boiska piłkarskiego na tym obiekcie i wtedy klub sportowy, żużlowy nie wnosił żadnych 
uwag do tego projektu. Myśmy poczynili pewne prace związane z przygotowaniem już tej płyty, instalacja tam 
została położona, brakowało tylko tego medium, które podawałoby tam ciepło do tej instalacji. W tej chwili to 
wszystko burzymy i moim zdaniem ta decyzja jest raczej decyzją polityczną i taką merytoryczną, bo 
moglibyśmy tam rozgrywać i zawody żużlowe i zawody piłkarskie. Ja wiem, że tu padł taki argument, że 
miasto, gdyby drużyna piłkarska awansowała do ligi wyższej jest przygotowane do wybudowania nowego 
obiektu piłkarskiego, ale nie wiem czy w takim zamieszaniu nie spowodujemy jakiegoś, jakby to powiedzieć…  
że ci piłkarze nie będą mieli tego, jakby ciągłości w tych rozgrywkach i czy nie będziemy ich demotywowali 
tym, że co chwilę zmieniamy jakieś decyzję. I drugie pytanie: budowa instalacji grzewczych pomp ciepła  
w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika. Wartość oszacowana tej inwestycji to  
2,2 mln zł, z tego 120 000 to wykonanie tej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Te nakłady są bardzo 
duże. Czy miasto rozpatrywało inny sposób ogrzewania tych budynków?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Już dyskusja na ten temat odbyła się dość długa na Komisji Finansów.  
Ja nie chciałbym się powtarzać, bo myślę, że argumentacja była jasna, ale odnosząc się do pytania Pana 
Radnego, mam nadzieję, że motywacja piłkarzy nie zależy od murawy, to by źle świadczyło o samych 
sportowcach. Generalnie mówiłem, że to co zostało założone, nadal tam będzie i nie będzie niszczeć. Tutaj 
właściwie tyle mógłbym dodać, osobno i dla mnie istotniejszą kwestią jest kwestia toalet, które rzeczywiście 
powinny zostać tam wyremontowane, tutaj będziemy środków szukać. Odnosząc się do drugiego pytania  
w kwestii termomodernizacji, ja wskazuję tutaj na pkt c ppkt 2 - na samym dole piszemy refundacja środków 
RPO nastąpi po zakończeniu inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 85% kosztów kwalifikowanych. 
Dotychczas zawsze się to udawało i pozostaje w tym przekonaniu, że te środki do budżetu miasta wpłyną. Stąd 
myślę, że młodzież, która uczęszcza, dzieci do przedszkoli, szkół, gimnazjów, będzie się mogła cieszyć  
z termomodernizowanymi budynkami, taka jest intencja tych działań”. 
 
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „(…) czy inny sposób ogrzewania tych budynków był brany pod 
uwagę? Termomodernizacja  jest termomodernizacją”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Ja poproszę Pana Pełnomocnika o szczegóły techniczne w tym 
momencie”. 
 
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:  
„Te wskazane obiekty, tam występuje problem braku sieci gazowej, czyli nie ma za bardzo możliwości 
technicznych podłączenia ekologicznych źródeł ciepła. I nie mamy też przy tych obiektach możliwości 
podpięcia do sieci PECowskich. W związku z tym te konkretnie obiekty, wytypowaliśmy do zastosowania 
pomp ciepła. Walczymy z niską emisją, to jest jeden z elementów tej walki, więc na długi okres czasu nie 
mielibyśmy innej możliwości, żeby uzyskać tam ekologiczne źródła” 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Może dodam od siebie, przeprowadzaliśmy analizę 
wszystkich źródeł ciepła, to było najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, tym bardziej, że można było pozyskać 
środki pomocowe z Unii Europejskiej.” 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika:  „Ja chciałem wrócić do pkt c, czyli zmiany wydatków i do pkt 2, 
gdzie mówimy o termomodernizacji sześciu budynków szkolnych i przedszkolnych. W poprzedniej kadencji 
obowiązywała zasada, że największe budynki, te w których ponosimy największe koszty związane ze źródłami 
ciepła były termomodernizowane. Mamy taki obiekt w Niedobczycach, w którym zmieści się ponad 30 sal 
lekcyjnych, olbrzymi obiekt. I niestety ubolewam, ale nie znalazł się w tym zestawie szkół, które są  
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przeznaczone do termomodernizacji. Na Komisji Finansów Panie Prezydencie, Pan mi powiedział, 
odpowiadając na moje pytanie, że decydowały tylko względy merytoryczne. Ubolewam nad faktem, bo kolejna 
osoba, z którą rozmawiałem na ten temat stwierdziła, że to nie do końca tak jak sądziłem na Komisji, to nie do 
końca było, że to względy merytoryczne decydowały o tym, że ale dobór tych szkół właśnie jest taki, a nie inny. 
Chciałem także poruszyć sprawę pkt 3, mianowicie tutaj rezygnacji z realizacji w 2015 roku zadania typu 
budowa budynku instalacji grzewczej pomp ciepła. Przypominam sobie dokładnie debatę nad przyjmowanym 
projektem budżetu na rok 2015, gdzie wtedy Pan Prezydent na moje pytanie odpowiadał, że jest to tak bardzo 
potrzebna inwestycja, że trzeba naprawdę to w budżecie zapisać. Minęło 50 dni od tego okresu, bo 
przypominam 22 styczeń, chyba przyjmowaliśmy budżet. Minęło 50 dni i Pan Prezydent wykreśla 3 mln zł tego 
zdania i rezygnuje z budowy pomp ciepła, które miałyby służyć jako ogrzewanie obiektów  
sportowo-rekreacyjnych miejskiego… Panie Prezydencie przypominam sobie stare, ludowe powiedzenie, że kto 
daje i odbiera, ten się poniewiera”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Przysłowia są rzeczą cenną w dziejach ludzkości, oby wszyscy z nich 
brali przykład. Rzeczywiście powiem tyle, że rzeczywiście nastąpiło tutaj być może pewne nieporozumienie. 
Pan Radny zauważył, że mówiłem o debacie na temat niskiej emisji. Ten problem bardzo obecne władze miasta 
absorbuje, stąd mając do wyboru między podgrzewaniem płyty a de facto zapewnieniem obiektom użyteczności 
publicznej takiego ekologicznego źródła ciepła, tym bardziej w dzielnicach skazanych na sukces jeżeli chodzi  
o rekreacje, czyli Chwałęcice i Kamień. Chcielibyśmy tylko te działania proekologiczne zintensyfikować, temu 
służą te działania. Myślę, że większość Radnych się z tym zgodzi”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ 
Za – 16 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 7 radnych 

6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. zał. nr 1 do 
projektu uchwały (załącznik do protokołu). 

Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
7. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów  
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

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 7/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

8. Określanie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określanie dokumentów potwierdzających te 
kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik.  

Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
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Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Mam jedno pytanie, jedną wątpliwość. Chciałem się upewnić, 
że ta uchwała będzie dotyczyła wyłącznie sytuacji naboru do realizowania podstawy programowej i że nadal 
będziemy stosowali praktykę w naszym mieście, że na etapie naboru elektronicznego pytamy rodziców o zgodę 
na uczestniczenie ich dziecka w innych rozwiązaniach programowych niż podstawa programowa”.  
 
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nabór do publicznych placówek oświatowych 
prowadzony jest wtedy, kiedy ilość miejsc jest mniejsza niż ilość chętnych. Nabór prowadzony jest w trakcie 
roku szkolnego, ale prowadzony jest w związku z perspektywą nowego roku szkolnego. Nabór jest prowadzony 
na prowadzenie zajęć i do prowadzenia zajęć w trakcie, których realizowana jest podstawa programowa”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

9. Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika".  

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 

Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Mam pytanie do Pana Wiceprezydenta. Jakich obszarów będzie 
dotyczył ten program? Kto będzie opracowywał go? Jeżeli to będzie podmiot zewnętrzny to jaki jest szacowany 
koszt tego opracowania?” 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Na tym etapie nie jestem w stanie powiedzieć jakich 
obszarów, bo opracowanie programu zaczyna się od diagnozy. Czyli od wybrania obszarów, które wymagają 
interwencji, czyli takich obszarów, które łączą w sobie problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Tylko 
wtedy możemy mówić o rewitalizacji, jeżeli te trzy zjawiska występują tam jednocześnie. Dlatego 
opracowujemy ten program, żeby odpowiedzieć na to pytanie gdzie najlepiej byłoby w mieście 
zainterweniować. Plan jest taki, że dokument zostanie opracowany przez firmę zewnętrzną, ponieważ mamy 
oszczędności w projekcie „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż 
autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego”. Dostaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na 
częściowe wykorzystanie tych środków na opracowanie programu rewitalizacji. Program rewitalizacji chcemy 
zakończyć do czerwca tego roku, żeby móc skorzystać właśnie ze środków europejskich. Szacunkowy koszt to 
jest ok. 50 000 zł netto. Na chwilę obecną firma nie jest wybrana, Wydział Rozwoju roześle do podmiotów 
prowadzących tego typu opracowania zapytania ofertowe, ale tak jak mówię na tym etapie nie jesteśmy w stanie 
określić dokładnie ile to będzie kosztowało, po to są zapytania”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.  

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 

Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Ja chciałabym wrócić do §33, który brzmi w ten sposób:  
„w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku zostanie dokonana weryfikacja wniosków itd.”.  Uważam, że jeśli to 
jest tekst jednolity to ten rok 2009 nam tutaj nie pasuje, bo myśmy w 2009 roku tę uchwałę podejmowali  
i wtedy to było dobre, ale uważam, że trzeba by było wprowadzić tutaj poprawkę: „w terminie do dnia  
31 grudnia każdego roku została dokonana”. Więc bardzo proszę o dokonanie takiej poprawki”. 



NESOD: 2015-30479  8/34 
Przyg.: BR/89 

 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Zdecydowanie ma Pani rację. Zapis powinien brzmieć 
każdego roku kalendarzowego”. 
 
Maurycy Motyka – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Uchwałę, którą Państwo podejmujecie w tej 
chwili, będziecie nad nią głosować to jest tekst jednolity, zatem nie ma możliwości dokonywania w tekście 
jednolitym żadnych modyfikacji. Tekst jednolity jest po prostu ujednoliceniem przyjętych uprzednio przez Radę 
postanowień. Żeby ten zapis, o którym Pani Radna wspominała zmodyfikować trzeba po prostu podjąć uchwałę 
zmieniającą w tym przedmiocie. Natomiast ta uchwała jest tylko ogłoszeniem tekstu jednolitego 
nieobejmującego wprowadzania żadnych nowych zmian”. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „To ja bym wobec tego prosiła Pana Prezydenta o to, żeby  
w przyszłości po prostu taką poprawkę wprowadzić. Dobrze?” 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tak, zobowiązuję się do wprowadzenia tej poprawki, 
z resztą tę uchwałę i tak będziemy zmieniali w ciągu tego roku, żeby opracować na przyszły rok nowe zasady, 
ale w ciągu roku na pewno zachodzi konieczność zweryfikowania tego dokumentu”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Żeby nie robić takiego bubla prawnego proponuję żebyśmy 
przegłosowali zmianę porządku posiedzenia, wycofali ten punk i na następną sesję Rady Miasta przygotowali 
nowy projekt uchwały”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „ Ja bym jeszcze raz prosił Pana Radcę Prawnego, żeby wytłumaczył  
w szczególności Panu Radnemu Cebuli, być może wszystkim, na czym polega… to jest istotne w tym sensie, że 
skomplikowana materia prawna, a to są pewne niuanse istotne. Nie chciałbym, żeby Radni rzeczywiście nie byli 
przekonani do tego nad czym głosują”. 
 
Maurycy Motyka – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Jeszcze raz powtarzam tą kwestię. Dzisiaj 
mamy do czynienia z podejmowaniem tekstu jednolitego, do którego właśnie obowiązany jest organ stanowiący 
w pewnych przedziałach czasowych, jeżeli w między czasie dochodzi do zmian danego aktu prawnego. Jeżeli 
chcemy zmienić, Państwo będą chcieli zmienić tą uchwałę, wobec którychkolwiek tam postanowień tej 
uchwały, to nic nie stoi na przeszkodzie dzisiejszemu podejmowaniu tekstu jednolitego, a następnie w jakiejś 
bliższej lub dalszej perspektywie wprowadzaniu zmian do tej uchwały. Tak czy inaczej po zmianach należy 
później znowu w przedziale rocznym ogłosić tekst jednolity tej uchwały”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/ 
Za – 21 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 

11. Zbycie nieruchomości. 

Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały. 

Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ja chcę zapytać o działkę, o numerze 711/53 - ulica Rajska. (…)  
Pan przed chwilą powiedział, że to jest teren zbędny miastu. Chcę powiedzieć, że jest to teren może zbędny 
miastu, ale nie zbędny dzieciom, które grają na tym boisku prawie codziennie. Dzisiaj byłam, przejeżdżałam 
koło tego miejsca, jest to boisko z murawą, są tam bramki, są też bramki do kosza i myślę, że to miejsce jest 
nawet częściej używane niż boiska w szkołach. Jest to miejsce, które leży w Boguszowicach Osiedlu, gdzie Pan 
Mariusz Wiśniewski walczy z patologią. Jeżeli Państwo zabierzecie to miejsce tym dzieciom to z przykrością 
muszę stwierdzić, że Pan Mariusz Wiśniewski będzie miał jeszcze większą patologię na tym osiedlu. Czy 
Państwo jesteście przygotowani, żeby w przyszłym roku dać więcej pieniędzy na granty, aby to młodzież zająć 
czym innym. Dzisiaj dzieci mają miejsce do zabawy, dzisiaj dzieci mają boisko i nie siedzą dzięki temu pod 
familokami i nie zajmują się patologią. Ja bardzo proszę, aby to miejsce zostawić dzieciom, a przede wszystkim 
pojechać tam i zobaczyć czy tam faktycznie jest to boisko i czy jest ono używane”. 
  
Mariusz Wi śniewski – Radny Miasta Rybnika: „Zgodnie z tym, co powiedziała moja przedmówczyni,  
rzeczywiście Boguszowie Osiedle jeśli chodzi o infrastrukturę sportową jest dzielnicą, delikatnie mówiąc 
pomijaną przez wszystkie inwestycje. Ja z zazdrością słucham problemów Radnych z Niedobczyc, którzy mają 
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problem nadmiaru, cztery pełnowymiarowe boiska w dzielnicy niewiele większej od Boguszowic Osiedla, 
podczas gdy to zaplecze sportowe, które znajduje się w Boguszowicach to jest raptem ½ Orlika zlokalizowana 
przy SP nr 18. Odebranie tego boiska rzeczywiście, to będzie problem zwłaszcza, że na tym boisku znajdują się, 
jak już wspomniała moja przedmówczyni zabudowane bramki, zabudowane kosze, zabudowany piłkołap. Stół 
do ping-ponga, ławki. Ja się zastanawiam jak w świetle tego, czy rzeczywiście jest to nieruchomość 
niezabudowana, ponieważ według mojej wiedzy boisko sportowe jest budowlą. Jest budowlą wiec, czy 
rzeczywiście jest to nieruchomość niezabudowana?” 
 
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Jakoś tak blisko mi do tego miejsca dlatego że w dzieciństwie 70 lat 
właśnie tam był ogródek jordanowski, wtedy się to nazywało ogródek jordanowski, czyli taki plac zabaw  
z urządzeniami. Natomiast co do boiska (…) Pan oczywiście Wiśniewski lepiej zna sprawy z osiedla, natomiast 
chcę powiedzieć, Pani pewnie też, Pani Ania, ale chcę powiedzieć, że 300 m dalej, czyli tuż przed torami po 
lewej stronie i po prawej stronie, tam są dwa boiska, nie sprawdzałem tego, ale tam są dwa boiska. Także jest 
pytanie czy trzeba to trzecie, czy nie trzeba to trzecie?” 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny Mariuszu, chciałem zwrócić uwagę, że Niedobczyce 
dysponują jedną płytą pełnowymiarową, nie łączmy obiektów przy szkołach i Orlika do obiektów 
pełnowymiarowych. Klub Sportowy Rymer – Niedobczyce posiada jedną płytę pełnowymiarową”. 
 
Mariusz Wi śniewski – Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym wrócić tu do spostrzeżenia Pana Radnego Mury. 
Rzeczywiście znajdują się niedaleko dwa tereny, na których młodzi ludzie w Boguszowicach grają w piłkę, ale 
to nie są boiska, w myśl tego jak nazywają to Ci, którzy tam grają to jest po prostu klepisko, kawał prostego, 
wyrównanego placu, na którym ustawiają sobie kamienie, które imitują bramki”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Widzę, że przechodzimy od boiska do klepiska. Żeby sprawę wyjaśnić,  
broń Panie Boże nie chciałbym tutaj odbierać komukolwiek terenu, który jest w ten sposób zagospodarowany, 
ale jeżeli to jest rzeczywiście bliżej klepiska niż boiska, zróbmy może po prostu w ten sposób, że rozeznamy 
jeszcze raz sytuację w ramach autopoprawki proponuję wykreślić ten §1 pkt 1 z tejże uchwały. W przyszłym 
miesiącu po rozeznaniu i po konsultacji z radnymi dzielnicowymi spróbujemy podejść do uchwały jeszcze raz, 
ale zaznaczam, że jeżeli to jest klepisko to nie widzę sensu żeby klepisko miało być w tym stanie utrzymywane. 
Wolałbym, żeby dzieci korzystały z profesjonalnych sieci małych, ale jednak boisk”. 
 
Mariusz Wi śniewski – Radny Miasta Rybnika: „Jeśli mogę, tu się wdarło pewne nieporozumienie. Boisko,  
o którym mówimy, czyli ten teren tzw. Jordana, o którym wspominał Pan Jan Mura, jest boiskiem 
wyrównanym. Teren jest wyrównany, tam zostały zabudowane metalowe bramki, został zabudowany wiatrołap. 
Ten teren został przygotowany jako boisko. Ta alternatywa, czyli te miejsca, które wskazywał Pan Jan Mura  
w pobliżu torów kolejowych dzielących nasze dzielnice to są klepiska”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chcę podziękować Panu Prezydentowi za szybką i dobrą decyzję”.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia poinformował, że w związku z autopoprawką wniesioną przez 
Pana Prezydenta (wykreślenie w §1 pkt 1) zmieni się numeracja kolejnych punktów w tym paragrafie. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
12. Nabycie nieruchomości. 
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką polegającą na 
wykreśleniu w §1 pkt 1. Dodał, że w związku z tym zmieni się numeracja kolejnych punktów w tym 
paragrafie. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odniósł się do autopoprawki dot. wykreślenia w §1 pkt 1:  
„(…) Kopalnia „Ignacy” chciałem tutaj zaprosić Radnych na wizję lokalną. Myślę, że taka rozmowa oraz 
pooglądanie sprawy w terenie jest bardzo istotna i dla mnie i dla Państwa. O tyle to jest istotne, że rzeczywiście 
tam już prowadzimy działania inwestycyjne. Chciałbym porozmawiać o przyszłości tego terenu. Myślę, że 
możemy zrobić taką wizję lokalną, a potem na przykład w Domu Kultury w Niewiadomiu podyskutować sobie 
na temat wizji rozwoju tego miejsca. Myślę, że taka dyskusja jest potrzebna, stąd zapowiadam ją, gdzieś myślę 
po Świętach Wielkanocnych. Ze względu na fundusze unijne, o które się będziemy ubiegali, chciałbym żeby się 
odbyła. Myślę, że decyzja będzie jedną z istotniejszych w tej kadencji”. 
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Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam zapytać o nieruchomości, które stanowią łącznik Rajską, 
Poligonową. Tam jest jeszcze jedna taka zabudowa, czy ona również będzie nabyta? I drugie pytanie: obecnie 
ten łącznik jest takim najkrótszym połączeniem Boguszowic Osiedla z Kłokocinem. Czy po dokonanym 
wykupie mieszkańcy Boguszowic mogą liczyć na wybudowanie drogi z prawdziwego zdarzenia? Obecnie jest 
to droga, która daje wiele do życzenia, pełna dziur, po prostu jej stan jest dramatyczny więc pytanie powtarzam, 
czy będzie tam w przyszłości wybudowana droga?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Na tym etapie oczywiście nie będę składał żadnych deklaracji, że 
będziemy budować, ale jeżeli ten teren rzeczywiście przyszłościowo będzie używany przez mieszkańców, 
będziemy dążyć do tego by na pewno scalać miasto również komunikacyjnie. Jeżeli znajdą się środki  
w perspektywie, o której na pewno nie będę mówił tutaj w datach rocznych, to takie działania będą z pewnością 
w przyszłości podjęte”. 
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „(…) właściciele tych nieruchomości wystąpili z tym 
problemem o uregulowanie i przejęcie na miasto”. 

Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem podziękować za podjętą decyzję, bo myślę, że to jest 
najbardziej salomonowe wyjście”. 
 
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Ja tak zastanawiam się czy odłożenie tego punktu pierwszego  
i ta… umożliwi nam to potem aplikowanie o środki unijne? Żeby ten termin nam nie uciekł”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Tutaj co do dokładnych terminów Pan Prezydent Masłowski, ja tylko 
powiem żeśmy to analizowali i rzeczywiście ja podzielam tutaj troskę Pana Radnego Białousa, któremu ten 
teren jest rzeczywiście bardzo bliski. To same centrum Dzielnicy Niewiadom i myślę, że te działania 
rzeczywiście muszą być bardzo przezorne i przemyślane. Stąd może dwa słowa informacyjnie Pan Prezydent 
Masłowski”. 
 
Piotr Masłowski – Prezydent Miasta: „Według informacji z wczorajszego dnia, ponieważ wczoraj w naszym 
Urzędzie było spotkanie poświęcone środkom europejskim na nowy okres programowania, zarówno dotacje  
w obszarze kultury jak i rewitalizacji, konkursy będą ogłoszone prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku. 
Czyli planowany termin składania wniosków to będzie marzec roku 2016, czyli mamy jeszcze rok czasu. Ten 
miesiąc na dyskusje i opracowanie dobrego planu. Na pewno niczemu w kontekście pozyskiwania funduszy nie 
zaszkodzi”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na rok 2015 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących 
własności gminy. 

Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej omówił 
projekt uchwały.   
 
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „W poprzedniej kadencji udzielaliśmy wsparcie również Bazylice 
Świętego Antoniego. Mam pytanie czy to była wtedy pożyczka czy dotacja?” 
 
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:  
„Z pewnością nie była to pożyczka”. 
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Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jeśli można to ja tutaj odpowiem, bo jestem chyba 
najbardziej biegły w tych sprawach. Pożyczka to jak nazwa mówi, to jest pożyczka. (…) To były różne formy, 
więc nie chcę tutaj mylić j pewnych rzeczy. Pożyczka miała formę pożyczki i te środki zostały zwrócone do 
naszego budżetu, a dotacja była z Unii Europejskiej przede wszystkim no i to wszytsko”. 
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Ja w imieniu Rady Seniorów, chciałem takie zapytanie 
złożyć, czy cmentarz ewangelicki, który my patronujemy jako seniorzy, żeby był ładny, bezpieczny i tak dalej,  
też będzie obejmował tą dotację?” 
 
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:  
„Dotacja, wniosek jest skierowany na remont elewacji całego budynku, włącznie z wierzą”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/ 
Za – 22 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21). 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały. 
 
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zapytał Prezydenta Miasta czy opracowanie będzie już robiła 
Miejska Pracownia Urbanistyczna Urzędu Miasta Rybnika. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odpowiedział, że tak. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/ 
Za – 22 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22). 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały. 
 
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący 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 – 22 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23). 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały. 
 
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie 
i Spokojnej (MPZP 24). 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały. 
 
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
18. Upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach 
miejskich. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poin formował, że 
projekt uchwały został pozytywie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Mówił Pan tu przed chwilą o ułatwieniach dla 
korzystających z parkingów. Ja mam taki apel do Pana, to jest po raz kolejny, bo ostatnio w niedzielę 
korzystałem z parkingu przy ulicy Curie-Skłodowskiej i się po raz kolejny zdenerwowałem. Znaczy ten system 
opłat mnie drażni po prostu, on jest tak niewydolny, że należałoby to zmienić. A już na pewno apeluję o to, 
żeby tego typu rozwiązań nie powielać”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Ja myślę, że w kuluarach zapytam o co poszło, bo jest to 
pierwsze takie zgłoszenie, nie wiem o co chodziło w takim razie, bo wydaje mi się, że system…  oczywiście 
nad systemem pracujemy cały czas, w związku z powyższym jeżeli są jakieś wnioski czy tematy, które 
utrudniają korzystanie, to będziemy pracowali nad udoskonaleniem. Ale mówię, w szczegółach to zapytam  
w kuluarach”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam przypomnieć, że w poprzedniej kadencji zgłaszałam 
interpelację w sprawie korzystania z parkingów przez kuratorów sądowych. Chodziło o to, aby w ramach 
abonamentu kuratorzy mogli korzystać z wszystkich parkingów na terenie miasta. Chciałam zapytać, czy Pan 
Prezydent przychyli się do tego rozwiązania?” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jest to wniosek, którego nie jesteśmy w stanie spełnić, jako że 
mamy różne parkingi, są i parkingi prywatne. W związku z powyższym nie da się wprowadzić zasady 
administracyjnej, żeby na przykład na parkingach prywatnych coś takiego zafunkcjonowało. Troszeczkę inne 
zasady obowiązują przy parkingach wzdłuż dróg, inne na tych parkingach zamkniętych, na przykład 
szlabanami. W związku z powyższym takie wprowadzenie pewnego rodzaju dla wybranej, powiedzmy grupy 
uprawnień na wszystkie parkingi nie wchodzi w rachubę. Również my, jako Prezydenci jeżeli jeździmy nawet 
służbowo… ja jadąc w kierunku sprawdzenia np. jakiś prac drogowych jeżeli korzystam z parkingu naszego 
miejskiego normalnie muszę za to zapłacić. W związku z powyższym tutaj wprowadzenie pewnych dóbr…  
również odmawiamy na przykład naszym opiekunom socjalnym, społecznym, którzy też wykonują swojego 
rodzaju obowiązki. Jeżeli to dotyczy jednego parkingu można zastosować jakiś abonament tańszy i tak dalej, 
natomiast wprowadzenie zasady na wszystkich parkingach na przykład za darmo, po prostu jest to fizycznie 
niemożliwe do zrealizowania i raczej w takim kierunku nasze prace nie zmierzają”. 
 
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam jedno pytanie. Skoro podstawową motywacją 
uchwalenia tej uchwały jest… są takie sytuacje kiedy chcemy dać Panu Prezydentowi możliwość obniżenia 
stawek w tych sytuacjach, które Pan opisał wcześniej, czemu ta uchwała nie jest właśnie tak sformułowana? 
Ona daje możliwości w tym kształcie zarówno stosowania ulg jak i podwyżek Panu Prezydentowi bez wiedzy 
Rady. Tak?” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tak, przy czym jak wspomniałem uchwała, która obowiązuje 
od 8 lat, takie uprawnienia już scedowała wcześniej na Prezydenta. Także zarówno określenie parkingowe, 
określenie wysokości stawek dzieje się na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta i tak to funkcjonuje od wielu, 
wielu lat. Natomiast mówię, w tej uchwale sprzed tych już w sumie w chwili obecnej 8 lat były wprowadzane 
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pewnego rodzaju widełki, które nie przewidywały pewnych rozwiązań, które dzisiaj należałoby wprowadzić  
i umożliwi ć  Prezydentowi zgodne z prawem w tym momencie, lokalnym oczywiście działań”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/ 
Za – 21 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 radnych 
 
19. Ogłoszenie jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poin formował, że 
projekt uchwały został pozytywie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ja już o tym mówiłam w zeszłym roku, chodzi mi o §3.2 pkt 2.  
Jest tu linia 23 – Buzowice-skrzyżowanie, napisane skrzyżowanie małą literą. To jest nazwa dwuczłonowa, 
powinna być napisana z dużej litery, tak jak jest nazwisko dwuczłonowe. Obydwie nazwy są pisane z dużej 
litery. Proszę o poprawienie tego błędu.” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Autopoprawki nie możemy wprowadzać tak jak to już było 
wcześniej wyjaśniane. W związku z powyższym w chwili obecnej przyjmujemy tekst jednolity tego nawet  
z tym błędem. Przepraszam. Oczywiście popracujemy nad tym, żeby tego typu ewentualnie przy kolejnych 
poprawkach tego regulaminu ten błąd wyeliminować”. 
 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
20. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 
 
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 20/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
21. Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w 
sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. 
 
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 21/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
22. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały. Następnie postanowił 
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
23. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank 
Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały. Następnie postanowił 
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 23/ 
Za – 20 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika  
z dnia 26 lutego br. 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia  
19 marca 2015 r. z kontroli zleconej na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2015 r.: 
„ W trakcie sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 22 stycznia br. Przewodniczący Rady Miasta, Pan Adam 
Fudali,  podczas punktu poświęconego wnioskom, oświadczeniom, interpelacjom i pytaniom radnych zwrócił 
się z wnioskiem o sprawdzenie czy Pan Wojciech Student, projektant boiska przy ulicy Gliwickiej (jako firma 
„Projekt 3”), a obecnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, jest 
odpowiedzialny za wadliwe wykonanie obiektu sportowego i problemy związane z jego drenażem. Zdaniem 
wnioskującego wina była zarówno po stronie wykonawcy, jak i projektanta, a wyrok sądu obciąża  
w 40 procentach obecnego Pełnomocnika. Na podstawie protokołu z sesji z dnia 22 stycznia 2015 r. należy 
przytoczyć pełną treść wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika: 
„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 procentach 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.” 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 lutego br. w związku z przekazanymi informacjami na sesji Rady 
Miasta Rybnika w dniu 22 stycznia br. przygotowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz zwróciła się 
do Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika, Pana Adama Fudalego o wprowadzenie tego punktu do porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miasta. W dniu 26 lutego br. uchwała zlecająca Komisji Rewizyjnej kontrolę  
w zakresie prawidłowości realizacji budowy boiska przy ulicy Gliwickiej w kontekście ustalenia ewentualnej 
odpowiedzialności Pana Wojciecha Studenta, współwłaściciela spółki cywilnej „Projekt 3”, która była 
projektantem  przedmiotowego obiektu sportowego została przegłosowana przez Radę Miasta. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 5, 12 i 16 marca br. zapoznała się z dostępnymi materiałami  
i informacjami, dotyczącymi przedmiotowej sprawy. Zaprosiła na posiedzenie Komisji następujące osoby: 
- Pełnomocnika do Spraw Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Pana Wojciech Studenta, 
- Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika, Pana Adama Fudalego, 
- przedstawiciela Biura Prawników Urzędu Miasta Rybnika. 
Komisja Rewizyjna w toku badania sprawy i przeprowadzania kontroli otrzymała następujące dokumenty, 
będące informacją publiczną: 
- wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2014 roku, 
- wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2014 roku, 
- umowę z dnia 28 lipca 2005 roku na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej boiska piłkarskiego, 
o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gliwickiej oraz pawilonu szatniowego, zawartej pomiędzy Miastem 
Rybnik, a Spółką Cywilną pod nazwą „Projekt 3”, 
- notatkę Urzędu Miasta Rybnika z wyboru wykonawcy dokumentacji boiska przy ul. Gliwickiej z dnia  
25 lipca 2005 roku, 
- zaświadczenie o wykreśleniu Pana Wojciecha Studenta z rejestru ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z wyciągiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na posiedzeniu w dniu 5 marca Pan Wojciech Student przedstawił swoje stanowisko oraz przygotowaną na 
własne potrzeby opinię prawną, w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej wobec Gminy Rybnik z tytułu 
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wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2014 roku oraz  
w przedmiocie odpowiedzialności naruszenia dóbr osobistych w związku z wypowiedzią Radnego Adama 
Fudalego na sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 roku. W dniu 12 marca Przewodniczący Rady 
Miasta Rybnika, Pan Adam Fudali, przedstawił Komisji Rewizyjnej swoją opinię w przedmiotowej sprawie, 
uznając, że nie posiadał w czasie swojego wystąpienia podczas styczniowej sesji Rady Miasta Rybnika pełni 
informacji zawartych w wyroku sądowym. 
Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje: 

1. Projekt budowlany boiska piłkarskiego, którego dotyczyło postępowanie sądowe wykonała w 2005 
roku Firma Projektowa: Projekt 3, której wspólnikiem był wówczas Pan Wojciech Student.  

2. Pan Wojciech Student nie był stroną procesu, a wyrok nie wskazuje na jego współodpowiedzialność za 
szkodę. Był natomiast świadkiem powołanym przez Gminę Rybnik przeciwko wykonawcy. 

3. W uzasadnieniu do wyroku sądowego pojawia się szereg informacji o nieprawidłowościach  w trakcie 
realizacji budowy boiska przy ul. Gliwickiej. Co prawda w dokumencie można przeczytać o 60% 
odpowiedzialności wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz 40% odpowiedzialności projektanta. 
Jednak w żadnym miejscu nie wskazuje się personalnie na Pana Wojciecha Studenta.  Ponadto sprawa 
toczyła się przeciwko wykonawcy i sąd nie badał odpowiedzialności innych podmiotów całego procesu 
budowlanego. 

4. Gmina Rybnik w ówczesnym czasie nie skierowała roszczenia odszkodowawczego przeciwko firmie 
projektowej, a dochodzenie z powodu jego przedawnienia (dla działalności gospodarczej to okres 3 lat) 
nie może być skuteczne”. 

 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:50. 
 
Salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik. 
 
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Radnym o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych w terminie do 30 kwietnia br. 
 
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Mam do Pana Prezydenta pewne pytanie, dlatego, że to pytanie 
powinienem zadać już na poprzedniej sesji. Oczywiście nie rozmawiamy o chodnikach czy drzewach. Dzisiaj, 
krótko przed tym spotkaniem spotkałem się w innym towarzystwie i też ten sam temat padł, stąd takie pytanie. 
Pytanie o panele fotowoltaiczne. Czy miasto w jakiś sposób przymierza się do tego, żeby też naszym 
mieszkańcom pomóc? Były solary, myślę, że w tej chwili już te solary, jakby to zapotrzebowanie, bo  
w poprzedniej kadencji, wiem, że ostatni rok miało być sto, później pięćdziesiąt, czyli zainteresowanie było 
mniejsze. Natomiast mieszkańcy się interesują właśnie tym rodzajem źródeł energii i bardzo proszę, jakie jest  
stanowisko Pana Prezydenta?”  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Oczywiście, że tak. Złożyli śmy wniosek aplikacyjny do 
wojewódzkiego funduszu w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Czekamy w chwili obecnej na jakieś tam 
ostateczne uzgodnienia i ewentualnie podpisane umowy. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć z głowy 
wszystkich szczegółów regulaminu jaki będzie obowiązywał, bo to też jest uzależnione w tym momencie od 
donatora niejako środków. Natomiast  idziemy w tym kierunku. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy środki 
na dofinansowania. Przy czym, tu od razu odpowiadam, że w tym momencie dostępność tych środków będzie 
dopiero w 2016 roku. Jako że jeżeli w tym roku podpiszemy umowę trzeba zebrać w tym momencie znowu 
odpowiednią grupę osób zainteresowanych realizacją takiego projektu. Wtedy będzie można aplikować, czy tam 
powiedzmy przyjąć odpowiednie środki i uruchomić działania w 2016 roku, ale wszystko wskazuje na to, że tak 
to będzie realizowane”. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Mam prośbę, żeby przyspieszyć wywóz odpadów zielonych. 
Pierwszy termin jest dopiero na maj, to jest naprawdę za późno. Już ruszyły prace ogrodowe, nie mówiąc o tym 
jak zacznie kwiecień być, to tych worków będziemy dużo widzieć poza posesjami, gdzie będą po prostu 
wyrzucać. Nie będą wozić do zieleni miejskiej mimo, że tam to jest za darmo, bo trzeba odpowiednim 
transportem dysponować. Więc ja bardzo proszę rozważenie takiej możliwości żeby przyspieszyć pierwszy 
wywóz tych odpadów zielonych na miesiąc kwiecień, to by było pierwsze. Druga sprawa: ja w zeszłym roku 
prosiłam o usunięcie pnia drzewa po przewróconym drzewie na ulicy Żużlowej, zaraz jak się skręca  
z Gliwickiej, takie duże drzewo się przewróciło, korzeń został usunięty, ale ogromny pień leży. Ja rozumiem jak 
to jesienią poruszałam, były prace zabezpieczeniowe zieleńców i tak dalej, więc zieleń nie miała czasu, ale teraz 
myślę, że już nadeszłaby pora żeby tamten ogromny pniak usunąć. I trzecia sprawa. Również po raz trzeci do tej 
sprawy wracam, ponieważ w zeszłym roku już poruszałam oddziaływanie na środowisko pracowni Pana Leszka 
dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. . Ja 
dzisiaj byłam, tam w tym miejscu gdzie on tę pracownie ma i tak mi się wydaję, że jeśli Pan dane 
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niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej dostał 
pozwolenie na prowadzenie prac w kamieniu w swojej pracowni, to powinien te prace w tej pracowni 
realizować. Realizuje je poza pracownią, mało tego ta pracownia graniczy z przedszkolem. Ja byłam tam 
dzisiaj, Pan dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej ten kamień obrabiał na zewnątrz. Raz, że był hałas, po drugie dzieci były akurat na tym placu 
przedszkolnym. Poszłam do Pani Dyrektor, bo pytałam Panie czy im to nie przeszkadza, że tam ta pracownia 
tak działa, mówi a to proszę iść do Pani Dyrektor, jest Pani Dyrektor, poszłam. Pani dyrektor mi powiedziała, że 
ona by nie chciała doprowadzić do likwidacji tej pracowni, ja też nie, absolutnie. Powiedziała, że mamy taką 
cichą umowę, że jak dzieci są na podwórku, to ten Pan działań nie prowadzi. To ja mówię, to proszę wyjść na 
zewnątrz, to była godzina 10:40  jak ja tam byłam, bo Pan sobie w najlepsze te prace prowadził. Fakt, że ten Pan 
prowadzi te prace w takich różnych odstępach czasu, ja nie chcę powiedzieć dlaczego.  Ale na przykład rżnął 
ten kamień: piątek, sobota, niedziela. We wtorek miał chyba przerwę i znowu środa, czwartek. Tak się mówi, że 
kamień się rżnie i proszę się tu nie uśmiechać, nie ma żadnych podtekstów.  Po za tym, mówi się, że ten pył 
kamienny nie szkodzi, bo on się po okolicy roznosi. On się również roznosi na ten plac zabawowy tych dzieci. 
Jak te dzieci chodzą po tym placu, jak już też Pan nie obrabia tego kamienia, to one i tak w tym kurzu są. I jaka 
jest moja prośba? Żeby jednak tego Pana zobligować do tego, żeby wykonywał swoje prace w pracowni, którą 
posiada, bo to nie jest, że on musi coś nowego wybudować, że to się z jakimiś dodatkowymi nakładami wiąże. 
Tylko niech w pracowni swoje prace kamieniarskie realizuje”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Oczywiście ten pniak drzewa zostanie usunięty, jeśli chodzi  
o odpady zielone, to wydaje mi się że został zmieniony regulamin, że od kwietnia będziemy odbierać do 
listopada odpady zielone, muszę się upewnić, bo nie dam sobie ręki odciąć, ale wydaje mi się, że taką poprawkę 
regulaminową żeśmy wprowadzili, jeżeli nie, to oczywiście przyjmuję taki wniosek. Co do pracowni Pana 
Leszka dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
, poniekąd na pewno ma Pani rację, że ma tam pracownię i w zasadzie powinien te rzeźby  
w kamieniu robić wewnątrz tego obiektu, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. Postaramy się zadziałać 
naszymi służbami i próbować go do tego namówić”. 
 
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Wiemy, że leży Panu Prezydentowi dobro naszych 
mieszkańców na sercu i dlatego dzisiaj też chciałbym poruszyć kilka spraw. Chciałbym Pana prosić  
o interwencję i pomoc jednej z mieszkanek Dzielnicy Niedobczyce, która na działce o numerze ewidencyjnym 
1405/56, to jest Pani (…). Na tej działce została w dziwny sposób wydzielona droga dojazdowa do jej działki 
 i innych działek przez sam środek. I to jest o tyle po prostu zastanawiające, że spokojnie ta droga „wewnętrzna 
dojazdowa” mogłaby biec po obrzeżu tej działki i innych działek, bo tam jest spokojnie na to miejsce, ponieważ 
byłem ten teren zobaczyć. Natomiast nie wiedzieć czemu jest poprowadzona przez środek pomimo tego, że 
nasza mieszkanka złożyła w odpowiednim czasie uwagi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tu 
jest numer, jaka była data i tu bardzo bym prosił Pana o interwencję. Proszę o wyznaczenie daty terminu wizji 
lokalnej. Ja bym tam chciał być obecny, bo Ci mieszkańcy naprawdę są, można to powiedzieć, delikatnie 
mówiąc, lekko nerwowo wyczerpani, bo sprawa ciągnie się od 2009 roku. Druga kwestia dotyczy ulicy 
Jabłoniowej i posesji numer 18 i 18b,  to jest również w Niedobczycach. Tam jest taka dosyć błacha, ale ważna 
sprawa. Jak mieszkańcy chcą wyjechać z tej części Jabłoniowej nieutwardzonej na część asfaltową, płot zasłania 
im widoczność po prostu przy lewoskręcie, jeśli chcą skręcić w lewo. I tam bym prosił o zamontowanie lustra 
naprzeciwko, na słupie energetycznym jest takie miejsce, żeby po prostu poprawić tam bezpieczeństwo. Też 
bym prosił o wizję lokalną i zawiadomienie mnie o niej. Również w tym miejscy przydałby się jeden punkt 
oświetleniowy, bo jest tam bardzo ciemno, ale wiem, że z tym są problemy, ale również proszę o rozważenie tej 
kwestii. Trzecia sprawa Panie Prezydencie dotyczy mieszkanki, która ma problemy z wodą opadową, ponieważ 
na jednej z ulic rybnickich został zamontowany próg zwalniający. Jak woda ścieka w dół po bokach tego progu 
to woda po prostu dostaje się prosto pod jej drzwi. Też złożyłem trzecie pismo w tej sprawie w kancelarii i też 
prosiłbym o interwencję. Wizja lokalna, myślę spokojnie wyjaśni tę sprawę, z resztą załączyłem zdjęcia. I Panie 
Prezydencie czwarta sprawa i ona dotyczy młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci, oczywiście rybnickich, 
które wyjeżdżały do takiej wsi Doba, koło Giżycka na kolonie. Ja się o tej sprawie dowiedziałem wczoraj  
z Radia 90, również interweniowały u mnie wychowawczynie tych kolonii. I po prostu chodzi o to jakby Pan 
mógł wyjaśnić dlaczego, jeśli w ogóle te wyjazdy zostały odwołane, bo z tego co mi te Panie przekazały była to 
bardzo fajna forma terapii dla tych dzieci, bo to są dzieci tak jak powiedziałem z rodzin dysfunkcyjnych. I one, 
moim zdaniem słusznie twierdzą, że taka terapia akurat w Giżycku czy tam nad morzem, a nie na przykład 
gdzieś u nas ma ten walor, że się te dzieci wyrywają z tego środowiska, muszą sobie same radzić, wiadomo 
jakie to rodzi plusy dla tych dzieci. I tu bym prosił o wyjaśnienie. Jeśli to jest prawda, że te wyjazdy zostały 
faktycznie odwołane, tu jest pismo załączone, które zostało do mnie skierowane. Tak więc tu bym bardzo prosił 
o wyjaśnienie. Piąta sprawa dotyczy interwencji w sprawie ścieżek takich dydaktycznych czy pieszych na 
Gzelu, to jest taki ośrodek byłej kopalni „Rymer”. Ja już interweniowałem na komisji komunikacji i transportu 
kilka razy i będę prosił jeszcze raz, aby Urząd Miasta pomógł tam tym właścicielom te ścieżki doprowadzić do 
dobrego stanu. Wystarczy, że jakiś tłuczeń zostanie przywieziony żwir i oni sami sobie to utwardzą, tym 
bardziej Panie Prezydencie, że na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja „Wiosna na Gzelu” to motyw 
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przewodni kolejnego spaceru w ramach akcji „Przewodnik czeka w Rybniku” zaplanowanego na niedzielę  
22 marca. I okazuje się, że to się właśnie na Gzelu odbędzie. Nie wiem czy do 20 marca zdążyli byśmy to 
zrobić, ale bardzo proszę. Jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Dostałem odpowiedź na moje 
wcześniejsze zapytania. Dziękuję za wizję lokalną, która ma się odbyć na ulicy Malinowej i Krzywej  
w Zebrzydowicach oraz na Osiedlu Paryż w Niedobczycach. Niestety te wizje lokalne zostały przewidziane na 
dzień 26 marca, to jest termin wyborów dzielnicowych, ale myślę, że zdążę na te wybory na 17, ale bardzo Panu 
dziękuję. I tutaj już jest sprawa troszeczkę kontrowersyjna, bo też interweniowałem na ulicy Zana, chodziło o tą 
nawierzchnię, która kiedyś była z tego granulatu asfaltowego sfrezowanego, czy gresu, przepraszam. A teraz po 
tych pracach kanalizacyjnych było to wysypane, czy jest to wysypane tym czerwonym łupkiem czy tłuczniem.  
I teraz dostałem odpowiedź, że ta droga została odtworzona w takim standardzie jak była, a to przecież był nie 
ten czerwony łupek, ale był ten granulat. I tu bym też prosił o wyjaśnienie, bo dla mnie nie jest to jednoznaczne. 
I wreszcie ostatnia kwestia Panie Prezydencie. Otrzymaliśmy taki dokument dosyć obszerny: „Udział dzielnic 
realizowanych w dochodach i wydatkach budżetu miasta Rybnika w 2014 roku ”. I tutaj na stronie pierwszej, 
gdzie jest procentowy udział dzielnic miasta w realizowanych dochodach i wydatkach, które bezpośrednio 
można w nich umiejscowić, mam wykaz 27 rybnickich dzielnic. I ja chciałem zwrócić głównie uwagę na jedną 
rzecz, myślę, że to też wpłynie na dyskusję tutaj w Radzie, może nie dziś, ale na następnych sesjach, bo na 
przykład tak: Dzielnica Maroko – Nowiny zajmuje numer jeden jeśli chodzi o liczbę mieszkańców oraz podatek 
dochodowy, który do miasta wpłaca. Numer dwa to są Niedobczyce też pod względem liczby ludności  
i podatków. Numer trzy to są Boguszowice Osiedle, numer cztery to są Chwałowice, numer pięć to jest 
Śródmieście, oczywiście jeśli chodzi o ludność i podatek dochodowy, i numer sześć Boguszowice Stare. 
Natomiast jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne już potem na dzielnicy, to tak: Maroko – Nowiny podobnie jak 
dużo wpłacają i duża liczba ludności, pierwsze miejsce, ale Niedobczyce pomimo tego, że mamy drugą pod 
względem wszystkich dzielnic liczbę mieszkańców i drugi wynik jeśli chodzi o podatek dochodowy z dzielnicy 
mamy miejsce szóste. Czyli tych inwestycji jest znacznie mniej, ja tu nie mam nic do innych dzielnic, proszę 
drodzy Radni, koledzy i koleżanki nie atakujcie mnie, ale uważam, że powinniśmy się temu przyjrzeć, bo nie 
jest to do końca sprawiedliwe i pewnie inne dzielnice również po szczegółowym przeanalizowaniu tej tabeli, 
niektórzy są zadowoleni, ale niektórzy nie byliby zadowoleni. Już nie chcę mówić o tych negatywnych 
przykładach, żeby się nie narazić moim kolegom, ale nie o to mi chodziło. Mi chodzi o to, że warto by było 
przeanalizować te zasady, bo nie jest to do końca dobre”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Zaiste, duża lista ważnych spraw. Myślę, że mieszkańcy szczególnie są 
uwrażliwieni na te małe sprawy, które utrudniają im na co dzień życie. Zanim do nich przejdę to chciałbym 
zacząć od Doby, bo myślę, że sprawa jest dość medialna, pozdrawiam z resztą na balkonie są wychowawczynie, 
które pracowały na tych obozach. Miałem okazję właśnie przed chwilą z nimi rozmawiać. Myślę, że Panie mają 
dobre doświadczenia z tychże obozów i bardzo twórczo uczestniczyły w dyskusji ze mną, z Panem Prezydentem 
Masłowskim, i ten dialog będzie kontynuowany. Jest ważne żeby o tym problemie rozmawiać. Rzeczywiście 
pojawił się pomysł, aby nieco zmienić koncepcję, a konkretnie miejsce. Rzeczywiście są różne stanowiska  
w tym momencie. Myślę, że w rozmowie i przy spotkaniu bez emocji, a na argumenty będziemy próbowali 
wypracować stanowisko. Rozumiem argumenty młodzieży, ale mam też po drugiej stronie argumenty MOSiRu 
i spróbujemy tutaj dojść do porozumienia, żeby była jasność to nie jest zamach na likwidację czegokolwiek.  
Być może rzeczywiście mówimy o nowej formule, o nowym miejscu, wiem, że nie wszyscy są z tego 
zadowoleni, ale myślę, że najbliższe spotkania tutaj pokażą, w którym kierunku pójdziemy. Zakładam, że ten 
czynnik ze strony społecznej będzie w dyskusji stale obecny, jest to dla mnie bardzo istotne. Odnosząc się do 
poszczególnych spraw: działka, odpowiedź oczywiście będzie na piśmie, musimy popatrzeć w mapy. Ulica 
Jabłoniowa i te wizje lokalne, wody opadowe i płot plus lustro też przyjrzymy się sprawie. Kwestia wycieczki 
na Gzel. Gzel jest rzeczywiście pięknym elementem naszego miasta. Przyjrzymy się sprawie. Dziękuję za 
podziękowania, tego 26 myślę, że sobie pewne rzeczy pokażemy, jakieś decyzje zapadną. Akurat data jest 
zbieżna, myślę, że ważne  żeby coś z tego spotkania wyniknęło dla Niedobczyc. Co do ulicy Zana przyznam się, 
że zgodnie z tym co przedstawiono to była tam po prostu zwykła droga gruntowa. I taka droga gruntowa została 
zamieniona na ten granulat, który ma taką, a nie inną barwę. Sprawa jakby na tym etapie jakby  jest zakończona,  
a jeżeli jest rozbieżność stanowisk to spróbujemy tematowi się przyjrzeć. Aczkolwiek jak mówię sytuacja 
wydaje się tutaj dość jasna. Jeżeli chodzi o udział dzielnic i samych Niedobczyc, nie jest rzeczą niewiadomą, że 
Niedobczyce, druga dzielnica miasta jest dzielnicą ważną,  bardzo ważną. Wielką sztuką na pewno Państwa, 
jako Radnych, którzy uchwalają budżet jest to, aby rzeczywiście sprawiedliwie dzielić to, co w tym budżecie się 
znajduje. Prezydent Miasta jako osoba, która przygotowuje ten budżet, zbiera wnioski z całego miasta.  
I rzeczywiście jest wielką sztuką zrobić to w taki sposób w danej kadencji, aby równowaga w rozwoju miasta 
została zachowana. Tego Państwu i sobie oczywiście życzę, ale jeśli jest potrzeba takiej dyskusji na temat jakie 
są wpływy i jakie są wydatki poszczególnych dzielnic, myślę, że materiały przedstawione Państwu na pewno 
dają twórczy przyczynek dla tychże. Myślę, że wątek jest istotny, ale też popatrzmy na jedną rzecz, że 
przypuśćmy, że Dzielnice Śródmieście mają szkoły, w dużej ilości szkoły średnie, ta młodzież tu przyjeżdża. 
Ale myślę, że z biegiem czasu na pewno Państwo jako Radni i my jako władza wykonawcza będziemy dążyli 
do tego, żeby miasto w sposób równoważny się rozwijało. To jest ważne, stąd te dzielnice południowe na 
pewno będą tutaj w sposób szczególny oglądane. Przykładem może być na przykład Kopalnia „Ignacy”  
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i ta zapowiadana wizyta to też element tego krajobrazu pogórniczego, istotnego, myślę dla dzielnic 
południowych”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie chodzi mi o drogę za hałdą, są tam połamane 
słupki, są one bardzo pomocne, szczególnie nocą, albo w czasie kiedy są mgły. I bardzo proszę żeby je 
uzupełnić. A druga sprawa, to również korzystam tutaj z tych materiałów „Udział dzielnic w zrealizowanych 
dochodach i wydatkach budżetu miasta w Rybniku w 2014 roku” i czytam, że kwoty za odbiór śmieci: dochód 
ponad 17 mln, wydatki ponad 12 mln. Czyli jest różnica około 5 mln. Co w takim razie z tą nadwyżką, bo 
zgodnie z ustawą nie może to stanowić dochodu gminy? Czy w związku z tym przewiduje Pan może 
zmniejszenie opłaty za śmieci?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Wiemy, że zgodnie z ustawą jakby  ten pion jest znaczony, musi 
pozostać w systemie tylko i wyłącznie na śmieci. Tam jest nadwyżka 4,5 mln pi razy oko. My pokrywamy jako 
miasto też różne inne koszta związane z jakby wszystkim co się dzieje wokoło tematu. Ale i tak kwoty zostaną 
w trakcie roku przeznaczone właśnie na odbiór śmieci, także zostają w systemie. My to po prostu musimy 
wykazać. Nie ma możliwości żeby zostały przeznaczone na cokolwiek innego. Takie jest założenie ustawy  
i jakby tak system działa jako coś zamkniętego. Samofinansujący się w idealnej formie”. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym się odnieść do wątpliwości, które pojawiły się 
na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów. Obiecałem Radnym informację w tej sprawie, po to żebyśmy mieli 
wspólny mianownik i wiedzieli na temat tego jaka jest rola Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego w sprawnym wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej. W tym w sprawnym 
wykorzystywaniu środków z tzw. regionalnych inwestycji terytorialnych poprosiłem o opinię Związek 
Subregionu Zachodniego i zacytuję tylko i wyłącznie początek tej opinii, mianowicie: „Związek Gmin  
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na podstawie 
porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 13 marca bieżącego roku stał 
się instytucją pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  W ramach puli środków RPO stowarzyszenie na 
realizację projektów regionalnych w ramach… w latach 2015 – 2023, otrzymało alokację w wysokości  
stu pięciu milionów czterystu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu sześciu euro. Myślę, że to jest ważna 
informacja, bo nowa perspektywa Unii Europejskiej skłania samorząd do tego, żeby właśnie ze sobą 
współpracować”. 
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „ Ja mam taki temat związany z likwidacją obiektów, które 
są niebezpieczne dla środowiska, a można by było w perspektywie likwidacji tych obiektów pozyskać nowych 
właścicieli, którzy by dostarczali podatki dla miasta. Chodzi mi o ulicę Przemysłową, były magazyny metali, 
właściciel z Opola, którego nie idzie zlokalizować, najprawdopodobniej nic nie płaci za ten obiekt. Jego nie 
można znaleźć nigdzie, Straż Miejska nawet nasza nie umiała go poszukać. W tej chwili na polecenie 
rybnickich służb, prawdopodobnie Pan Student to zlecił, dziękuję, jest zabezpieczenie tego obiektu od strony 
wycinania drzew i spadających cegieł z góry siatką,  to jest osiatkowane. Ale obiekt i tak się kwalifikuje do 
likwidacji. Są już chętni do tego, żeby to zagospodarować jakby była możliwość zakupu tego, sami mogliby 
zlikwidować to i zagospodarować. To jest jeden temat. Ja teraz obserwuję budżet obywatelski, i tak widzę, że za 
dwa lata to miasto nie będzie miało co robić z tych drobnych rzeczy, bo budżet obywatelski pokazuje co trzeba 
w mieście zrobić. To jest fajne, ale… tylko jest komplikacja tego typu, tak jak Pan Prezydent powiedział na 
spotkaniach, że ładnie, pięknie sobie zrobimy, każemy wybudować tylko potem musimy o to dbać, a nie żądać 
od tego, żeby ktoś za to nam płacił, nam sprzątał i tak dalej, żeby korzystać z tego, żeby to służyło nam jak 
najdłużej. To jest tyle”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Co do ulicy Przemysłowej oczywiście, to prawo własności w Polsce jest 
święte, ale na pewno będziemy robili wszystko żeby próbować tego typu problemy dość specyficzne i trudne 
jednak posuwać choć trochę naprzód, jeżeli tylko będzie możliwość aby samorząd twórczo się włączył w 
rozwiązanie tego problemu, na pewno zależy mi na tym, aby po pierwsze ulica Przemysłowa piękniała, po 
drugie, aby inwestorzy napływali bezdyskusyjnie. Jeżeli tylko będzie szansa pomocy to jak najbardziej. Budżet 
obywatelski sprawa bardzo istotna, ja na spotkaniach w dzielnicach rzeczywiście pojawia się ten temat. Było 
takie silne zachłyśnięcie się, żeby powstawały siłownie, place zabaw. Pojawia się problem utrzymania tego. Ja 
szafuję takim przykładem na spotkaniach w dzielnicach, że jak dziecko chce małego kotka, to rodzice kupują, 
ale mówią będziesz się o niego troszczył. I jest tak, że dzisiaj kotek jest nieco większy i już nie bardzo chcemy 
się troszczyć. Jakby filozofia budżetu obywatelskiego poszła w tym kierunku, aby jednak integrowała daną 
społeczność przy danej infrastrukturze, to znaczy, że Ci, którzy chcieli te siłowni chcieli te place zabaw, no to 
jest ich pomysł i powinni mieć poczucie jak również tego, że to wymaga troski. Tu jest pewien problem, ja 
zachęcam do tego żeby być może lokować te budżety obywatelskie w innej formule, na przykład  
w integracyjnej bardziej dzielnicy, czyli cykliczne spotkania na przykład potańcówki, różnego rodzaju takie 
spotkania integracyjne. Widzę, że w dzielnicach jest to dość istotny problem. Mamy osoby, które ledwo się 
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pojawiły w dzielnicy, się wybudowały, zakupiły mieszkania. I one powinny też jakoś czuć się częścią tej 
dzielnicy. Być może w tym kierunku te budżety mogły by pójść. To poddaję pod refleksję Radnych oraz 
mieszkańców. Co do samego budżetu obywatelskiego, pracujemy nad regulaminem, myślę, że też tu kilka 
nowych pomysłów się pojawi. Chciałbym żeby to było rozwojowe, inicjatywa jest potrzebna, ale też ze strony 
miasta wymaga przemyślenia, bo widzę, że pojawia się takie zjawisko jakby porzucania tych swoich pomysłów 
w momencie wybudowania, przegłosowania. Brakuje jakby zainteresowania dalszego tematem, nie o to  
w budżecie obywatelskim do końca chodzi”. 
 
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika:  „MOSiR Rybnik rozpoczął przygotowania do sezonu letniego na 
kąpielisku Ruda. Jeśli upora się i odpowiednie warunki atmosferyczne będą sprzyjać, bo mamy solary, czy  
w miesiącu maju będzie kąpielisko otwarte? I drugie pytanie do Zastępcy Prezydenta oświaty, niepokojące 
sygnały są jeśli chodzi o transport dzieci do pływalni krytej. Dyrektorzy, nauczyciele chcą zaoszczędzić, łączą 
klasy, przyjeżdżają potężne grupy na pływalnie, no niestety ponad 30 osobowe grupy nie nauczą się pływać. 
Była możliwość podczas ferii kiedyś, że można w tym czasie, te dzieci, które się nie nauczyły, darmowo 
korzystały nauki pływania. Teraz już też to zostało wyeliminowane, nam się poziom zmniejsza,  
z resztą Prezydent będzie widział w najbliższych dniach akurat jak będziemy bici jeśli chodzi o licealiady, bo 
naprawdę jedynie moi ratownicy jeszcze wygrywają w Rybniku, z Rybnika, natomiast pozostali przegrywają  
z Żorami, z pozostałymi powiatami i to jest niepokojące. Nie umiemy nawet znaleźć w tej chwili chętnych na 
kurs ratownika, nawet 12 osób. U nas się nauka pogorszyła, a mamy przecież najwięcej pływalń  
w Rybniku”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dziękuję Panie Radny za tę uwagę. Co do basenu, ja zwracam uwagę, że 
w sezonie zimowym Ruda też była czynna i rybnickie morscy korzystały intensywnie z tego akwenu. Znam 
również takich, którzy jakby kończyli sezon. Jest tak, że na pewno jeżeli tylko warunki techniczne pozwolą no 
to jakby jest rzeczą oczywistą, że basen będzie otwarty, to tylko i wyłącznie kwestia pogody i techniki.  
Tu decyzja jest po stronie MOSiRu, ja bym tutaj nie chciał osobiście ingerować czy się wolno, czy nie. Są 
warunki techniczne, które trzeba spełnić, jak będą spełnione to na pewno w tym maju, też będzie można 
spróbować. Co do samego transportu, to temat trzeba rozeznać. Nie udzielę tu informacji na sesji, myślę, że 
takie dane ze szkół spłyną do Pana Radnego i zobaczymy jak rzeczywiście ten problem wygląda. Co do jakości 
nauki pływania to Pan Radny jest tu na pewno specjalistą, w tej dziedzinie trudno mi polemizować. Życzyłbym 
sobie, żeby oczywiście jakby tutaj Rybnik był w czołówce. Myślę, że sieć basenów, pływalni, która 
rzeczywiście jest w Rybniku imponująca, będzie temu służyć”. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „ Pan Radny Mariusz Węglorz jeden punkt już za mnie załatwił, 
chodziło o Gzel, dziękuję serdecznie. Natomiast z tym porównaniem jeżeli chodzi o budżet, nie zgadzam się, to 
znaczy jeśli chodzi o wydatki i dochody w dzielnicy, ale to myślę, że sobie porozmawiamy kiedy indziej, nie 
czas teraz na to. Proszę Państwa 16 marca w Urzędzie Miasta odbyła się debata o problemie niskiej emisji. 
Temat zanieczyszczenia powietrza i metody walki z niską emisją to najważniejszy problem, z którym borykają 
się miasta na Śląsku. Temat dotyczy nasz wszystkich i powinno to być sprawą priorytetową do rozwiązania. 
Wszystkich z nas powinno interesować w jakim środowisku żyjemy, jakie zgotujemy warunki życia naszym 
dzieciom i wnukom. Bardzo niepokoi mnie fakt, że w naszym mieście są tak mocno przekroczone stężenia pyłu 
zawieszonego PM 10 i ciągle jesteśmy na czele niechlubnej listy miast, w którym nie da się mieszkać. Wiem, że 
włodarzom miasta ten problem nie jest obojętny i czynią starania żeby w tym temacie nastąpiła poprawa, czego 
wszyscy oczekujemy. I w związku z tym prośba, żeby takie ważne spotkania, jak wspomniałam debata, która 
odbyła się 16 marca starać się organizować nie w godzinie 14, ale w godzinach późniejszych. Oraz pytanie czy 
istnieje możliwość umożliwienia odbiorcom takiej debaty na youtube? Druga sprawa łączy się oczywiście też  
z tym problemem dbania o środowisko i chodzi o to, by mocniej zachęcić mieszkańców naszego miasta do 
zmodernizowania swoich kotłowni. Potrzebny jest specjalny, bardziej zachęcający program dofinansowania, co 
wiem, że łączy się z kosztami, ale polepszy jakość powietrza, a tym samym jakość życia w naszym mięście”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Rzeczywiście temat podstawowy dla Miasta Rybnika, temat niskiej 
emisji. Ja bardzo bym nie chciał, żeby został gdzieś tam on odesłany na półkę od kwietnia do września, 
października. A znowu potem w listopadzie mamy nawał tytułów prasowych, że jest fatalnie. Dziennie na 
biurko Prezydenta spływają raporty między innymi, które mówią o stanie zanieczyszczenia powietrza i nie ma 
co ukrywać za dobrze nie jest. Chcę rozpocząć debatę i te spotkanie było pierwszym takim elementem, 
powiedziałbym właściwie inaugurującym, wprowadzającym. Godzina z punku widzenia jednych była 
nieszczęśliwa, z punktu widzenia drugich nie było aż tak źle. Myślę tu głównie o gościach z Krakowa, którzy 
przyjechali, żeby podzielić się wiadomościami jak tam to rozwiązano. Jest to otwarte oczywiście, jeżeli chodzi  
o te godziny, tu możemy szukać terminu, który będzie odpowiadał większości. Jest także w debacie i myślę, że 
jest to o tyle istotne, że się podzielę z Radnymi głównymi spostrzeżeniami, to była kwestia jakby zauważenia 
tego, że jest problem z prawodawstwem ogólnopolskim. Jest kwestia majętności mieszkańców oraz kwestia 
mentalności. I te czynniki są jakby punktem wyjścia, miasto oczywiście zrobiło wiele już teraz żeby było lepiej, 
aczkolwiek padły konkretne decyzje zmian regulaminu na przykład i nad tym będziemy rzeczywiście pracować, 
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wskazano na problem termomodernizacji, z resztą Państwo dzisiaj przyjęli miedzy innymi w uchwale 
budżetowej te propozycje zmian, one nie wynikają z widzi mi się Prezydenta, tylko właśnie te położenie 
akcentów na instytucje czy budynki miejskie, patrz szkoły, czy również ZGMowskie to będzie stała tendencja. 
Chcemy pokazać, że miasto również chce się włączyć w walkę z niską emisją w ten sposób. Mamy do 
pozyskania środki unijne na rozwiązanie tego problemu, nad tym też pracujemy. Ostatni czynnik, na który 
zwrócono uwagę to jest edukacja. Wszyscy to odmieniali przez wszystkie przypadki, bo to jest praca na lata tak 
naprawdę, ale musi być stała, konsekwentna i tego będziemy się trzymać. Ja zapraszam już teraz wszystkich na 
kolejne odsłony debat, tak naprawdę po raz pierwszy całe środowisko społeczne, które zajmuje się tym tematem 
zgromadziło się w jednym miejscu i dzieliło się swoimi spostrzeżeniami. Wnioski są tez takie, że jest kilka 
pomysłów na walkę z niską emisją. Ja chciałbym jako miasto żebyśmy się też w to włączyli i żebyśmy 
szczególnie w tym walorze edukacyjnym uczestniczyli i wypracowali jeden model. Żeby było takie wrażenie 
naprawdę autentyzmu tych środowisk, które walczą z niską emisją, a nie rozbijanie się na kilka frontów. Temat 
na pewno niejednokrotnie w tej kadencji będzie się pojawiał”. 
 
Maria Polanecka-Nabagło – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie trwają konsultacje na temat dróg 
rowerowych. Ja chciałam prosić w imieniu mieszkańców o uporządkowanie drogi na ulicy Długiej – drogi  
łączącą ulicę Wierzbową z ulicą Rudzką. Jest to trakt można powiedzieć spacerowy, droga, dróżka czy jak to 
możemy nazwać, wzdłuż brzegu rzeki Nacyny, bardzo licznie uczęszczana przez naszych mieszkańców.  
Tam  mieszkańcy trenują biegi, nordic walking i jeżdżą rowerami z rodziną, ponieważ jest to skrót do dojazdów 
do Parku Tematycznego. Bardzo piękny teren, ale droga naprawdę bardzo, nie chcę powiedzieć dziurawa, tam 
są ogródki działkowe więc działkowicze przywożą gruzy ze swoich remontów domowych, ale nie jest to 
ciekawe, bardzo bym prosiła. Kolejną sprawą jest Panie Prezydencie, w ubiegłym roku w sierpniu otwieraliśmy 
z budżetu obywatelskiego siłownię. Od pięciu miesięcy nie możemy się doczekać naprawy dwóch urządzeń, 
które są zdemontowane. Zbliża się wiosna, to jest jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy Nowin mogą aktywnie 
spędzać wolny czas. Bardzo prosimy o interwencję, żeby dowieźli nam te dwa urządzenia. I kolejna sprawa 
Panie Prezydencie, mam przed sobą książkę, chciałam Pana Prezydenta i Radnych zainteresować albumem 
„Neogotyckie piękno rybnickiej świątyni”. Album wydała osoba prywatna bez zewnętrznego wsparcia 
finansowego. Chciałabym, żeby miasto kilka egzemplarzy kupiło, to wyjątkowe wydanie napisane jest  
w trzynastozgłoskowce, by ustanowić pamiątkę dla mieszkańców na przykład z okazji obchodzonych 
jubileuszy, rocznic urodzinowych. Wydanie z niecodziennym spojrzeniem na naszą Bazylikę. Warto podkreślić, 
że autorem jest 89- letni mieszkaniec Dzielnicy Maroka – Nowin. Jest to niewątpliwie znakomity wkład 
seniorów w promocję naszego miasta. Proszę Państwa, jeszcze chciałam podziękować za ławki na wiatach 
autobusowych na Placu Wolności i Panu Węglorzowi chciałam tylko przedstawić temat Dzielnicy Maroko – 
Nowiny, bo wiem, że ta kwota budżetu jest ogromna. Panie Węglorz na Nowinach mamy siedem szkół, sześć 
przedszkoli, jeden żłobek, Szkołę Życia, ośrodek Jana Pawła II, Młodzieżowy Dom Kultury i 95% tych 
środków idzie na utrzymanie tych instytucji. Mamy w tym roku w remoncie jedną drogę na takiej dużej 
dzielnicy, mamy trzy osiedla, Osiedle Dolne, Tysiąclecia i Osiedle Nowiny, więc naprawdę z inwestycji mamy 
tam mamy niewiele do zrobienia. Utrzymujemy dzieci, które przychodzą do nas na Nowiny do szkoły i do 
przedszkola”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jest tak,  że drogi rowerowe rzeczywiście, tu proszę zwrócić uwagę na 
stronę Urzędu Miasta – też pokazujemy wstępny projekt ścieżek, dróg rowerowych na terenie miasta. Na pewno 
będziemy próbowali spinać ten projekt i chcielibyśmy żeby Rybniczanie rozpoczęli tutaj konsultacje. One mają 
służyć jednej rzeczy – Ci, którzy użytkują dzisiaj te ścieżki, żeby sie po prostu wypowiedzieli, być może coś 
nam po prostu podpowiedzą. Tutaj przyjmuje podpowiedź Pani Radnej. Pan Prezydent Koper to tu widzę 
odnotował. Sprawie się przyjrzymy. Ważne, żeby gdy robimy coś dla ludzi, żeby ludzie mogli się też w tym 
temacie wypowiedzieć Te uwagi spływają na skrzynkę mailową i będą rozpatrywane. Siłowania, przyjrzymy 
się, tzn. nie po to robiliśmy siłownię, żeby tam nie było tych instrumentów. Zakładam, że jak tylko wrócą  
z naprawy to się tam pojawia i będą służyć mieszkańcom, bo tak to powinno działać. A co do albumu, bardzo 
mnie Pani Radna zaciekawiła. Prosiłbym rzeczywiście, żeby album pokazać. Jeżeli mamy Rybniczan, którzy  
w ten sposób potrafią promować miasto, to należy to docenić”. 
 
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Ja w sprawie oddziałów dziecięcych w naszym szpitalu - 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w  Rybniku. Jestem pracownikiem szkoły, która obsługuje właśnie, 
jeśli chodzi o zajęcia edukacyjne odziały szpitalne. I jakoś niepokojąco wygląda tam dzisiaj sytuacja, dlatego że 
laryngologia dziecięca została bardzo pomniejszona, przełożona na Oddział Chirurgii Dziecięcej. Są tam 
warunki sanitarne niedobre. Dzieci leżą w trzech salach, nie mogą wychodzić na korytarz, żeby nie stykać sie  
z innymi dziećmi chorymi. Personel oczywiście został w części pozwalniany. Lekarze również myślą  
o zwolnieniach, nie wiem czy już do takowych doszło bojąc się odpowiedzialności za stan sanitarny i wszystkie 
rzeczy, które są  tym związane. I tak naprawdę pytam czy można w tej kwestii cos zrobić? Dlatego, że zgłaszały 
mi to i obsługa, oczywiście pielęgniarki, zgłaszają to również pacjenci. A może dojść do takiej sytuacji, że ten 
oddział w ogóle zostanie zlikwidowany i np. z przecięciem krtani będzie trzeba pojechać z dzieckiem do 
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Katowic. Są to rzeczy istotne dla mieszkańców Rybnika, bo w sumie to jest nas jedyny szpital duży, mający te 
oddziały szpitalne, ale co się dzieje w środku jest niepokojące. I dlatego pytam. Liczę na jakąś interwencję”. 
 
Piotr  Kuczera – Prezydent Miasta: „Pani Radna, rzeczywiście, zacznę może od nazwy - Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny to oznacza jakby jest pod nadzorem Marszałka Województwa. Jestem w stałym kontakcie  
z dyrekcją szpitala przyznam się. Był problem z ginekologią, który udało się właściwie rozwiązać dzięki 
determinacji Pani Dyrektor. Ma oczywiście problemy z tak zwanym kontraktem. Nawiążę do wypowiedzi Pani 
Radnej w rozmowie telefonicznej i zapytam jak to rzeczywiście wygląda. Bardzo by mi zależało na tym, żeby 
Rybniczanie mieli dostęp do służby zdrowia. Chociaż zdaję sobie sprawę  z tego, że  tutaj jakby rola samorządu 
gminnego, powiatowego jest w pewnym sensie bardzo pośrednia. Ale spróbujemy pytać o to co tam się dzieje. 
Pytać mogę na pewno i próbować ewentualnie choćby przez radę społeczna tego szpitala, nie chcę mówić  
o naciskach, ale przynajmniej próbować w sposób formalny, nieformalny jakoś wpływać, żeby te warunki 
funkcjonowania dla Rybniczan w dużej części były jak najlepsze. Kluczem jest na pewno jak najwyższy 
kontrakt dla naszego szpitala. O to wiem, bo rozmawiałem z Panią Dyrektor będzie walczyć”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Najpierw chciałem podziękować za wykonanie chodnika 
łączącego zespół szkolno-przedszkolnych w Niewiadomiu z ulicą Piotra Skargi. Rodzice odprowadzający dzieci 
do przedszkola z tymi najmniejszymi, naszymi pociechami w wózku chwalą sobie tą sytuację, która teraz 
istnieje. Panie Prezydencie zwracam się z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ulicy 
Wołodyjowskiego, skrzyżowanie z ulicą Cienistą. Na ulicy Cienistej znajdują się dwa cmentarze, jeden 
parafialny, jeden już teraz jest cmentarzem miejskim więc ludzie, którzy chodzą i odwiedzają groby swoich 
bliskich, rzeczywiście chciałbym żeby mieli zapewnione minimum bezpieczeństwa na tym przejściu. Przez jakiś 
czas nie można było tego przejścia wyznaczyć z tego powodu, że brak było widoczności. Wraz z pracownikiem 
Urzędu Miasta Wydziału Dróg, odbyłem spotkanie z tym właścicielem, który zadeklarował, że jest gotowy 
wyciąć ten żywopłot, który ogranicza tą widoczność. Dlatego też bardzo proszę, by w najbliższym czasie tam te 
pasy zostały wymalowane. Panie Prezydencie mam pytanie dotyczące Komisji Finansów, na której Pani 
Krystyna Stokłosa pytała o ten budynek, który przeznaczony jest do sprzedaży na ulicy Borki. Mija jakiś czas  
i mam pytanie, czy zapadła już jakaś decyzja czy nadal ten budynek będzie przeznaczony do sprzedaży czy też 
będziemy tam budowali te mieszkania socjalne lub komunalne, tak bardzo potrzebne naszym mieszkańcom? 
W miesiącu lutym na sesji prosiłem, Panie Prezydencie o wykonanie wizji w terenie na jednej z posesji przez 
którą to przebiegają takie głębokie kanały. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji 
dotyczącej tego spotkania. Deklaracja, że odbędziemy tą wizję miała miejsce. Ponad to w miesiącu styczniu  
z wyznaczonym pracownikiem z Wydziału Dróg odbyliśmy wizję lokalną dotyczącą tych kruszejących 
krawężników w Dzielnicy Niedobczyce przy ulicy Hetmańskiej, naprzeciw skrzyżowania z ulicą Kadłubka, 
przy ulicy Górnośląskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Adamskiego, na ulicy Janasa i w wielu, wielu innych 
częściach naszej dzielnicy. Była sporządzona z tego dokumentacja fotograficzna. Od miesiąca stycznia, niestety, 
ale żadnej informacji dotyczącej tej wymiany nie otrzymałem. Pragnę zwrócić uwagę, że w rejonie 
skrzyżowania Górnośląska - Adamskiego kształtki, które znajdują się jako nawierzchnia chodnika spada już na 
drogę i jest to nie lada zagrożeniem. Panie Prezydencie, w Popielowie na ulicy Wodzisławskiej w rejonie tego 
wypłaszczenia, które już jest na samym końcu jest taka boczna ulica dojazdowa do prywatnych posesji.  
W latach chyba dwutysięcznych Ci ludzie na kolanach, jak to było wtedy przyjęte systemem gospodarczym 
układali sobie tą trylinkę na tej drodze i potem przez określony czas wykonywane były pewne inwestycje.  
A to zaczęło się od kanalizacji sanitarnej, potem budowano ten witacz taki, ten wielki, który znajduje się jadąc 
od Rybnika po lewej stronie, na tej skarpie. Potem remontowano ulicę Wodzisławską i te maszyny, które były 
tam potrzebne do naprawy tej drogi stały na tych, za zgodą tych mieszkańców, stały na tej bocznej drodze. 
Teraz się okazuje, że mieszkańcy od kilku lat proszą się o przekładkę tej nawierzchni, bo koleiny, które tam 
zostały przez ten ciężki sprzęt wykonane, zrobione one są na tyle duże, że w jakiejś części przeszkadzają tym 
mieszkańcom, to jest Popielów Panie Prezydencie, Pana dzielnica, mam nadzieję, że to w miarę szybko 
załatwimy. Ostatnio pojawiły się znowu kolejne silne wstrząsy pod Dzielnicą Niedobczyce, były to aż szóstki. 
Myślę, że górnicy wiedzą, o czym rozmawiamy. Epicentrum jednejgo z tych wstrząsów było w rejonie mostu na 
ulicy Janasa. Myślę, że pracownicy Wydziału Dróg powinni dokonać kontroli tego obiektu, bo ten obiekt jest 
wyremontowany ostatnio i ta szóstka mogła tam też szkody wyrządzić. Niedawno Pani Premier pojawiła się  
w mediach i mówiła o tym, że rząd zajmie się w najbliższym czasie zadaniem, które nazwała „Dom dziennego 
pobytu dla osób starszych”. I z wielką radością się temu pomysłowi przyglądałem, wysłuchiwałem i doszedłem 
do wniosku Panie Prezydencie, że mamy znakomity obiekt na taki właśnie dom dla osób starszych, dom 
dziennego pobytu. Pani Premier mówiła o tym, że to będzie okres powiedzmy sześciu, ośmiu godzin.  
W godzinach tych osoby, które jadą do pracy, a mają gdzieś tam w domu osobę starszą to mogą powiedzmy 
przekazać ich do takiego przedszkola dla osób starszych. I te Gimnazjum 11 przy ulicy Górnośląskiej, które jest 
tak dobrze skomunikowane, jest przystanek autobusowy w rejonie, są parkingi wykonane, ponadto jest ta sala 
gimnastyczna, która mogłaby służyć jako zajęcia rekreacyjne dla tych osób starszych. Myślę, że należałoby 
rozważyć taką możliwość czy nie przeznaczyć tego obiektu na te działanie. I ostatni już problem, Panie 
Prezydencie - ulica Hetmańska, od skrzyżowania z ulicą Orkana. Na ulicy Hetmańskiej dziwnie tak jakoś, 
zostały wybudowane kratki ściekowe odprowadzające wody deszczowe w odległości ok. 30, 40 centymetrów od 
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krawężnika. Z jednej strony jest studnia kanalizacyjna, na którą kierowca musi wjechać, z drugiej strony jest 
kratka, która rzeczywiście odprowadzą tą wodę. Ja tak się zastanawiam czy nie można byłoby zrobić albo 
poprawić tego i te kratki przesunąć w rejon tego krawężnika, żeby można było tym samochodem jechać w ten 
sposób, żeby po środku, pomiędzy kołami mieć te studnie kanalizacyjne?” 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny dziękuję przede wszystkim za podziękowania, to dodaje 
skrzydeł władzy wykonawczej, gdy widzi, że Radni widzą te pozytywne działania i rozwój miasta. Jeżeli chodzi 
o kwestie pasów i ten nowy element żywopłotu, który się pojawił, to rzeczywiście jest to jakiś tam nowy 
element, przyjrzymy się sprawie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o ulicę Borki to rzeczywiście mamy kilka propozycji 
i nie chciałbym teraz mówić wprost, jak będzie gotowa całościowa wizja tego terenu to na pewno Radni zostaną 
o tym poinformowani. Jeżeli chodzi o wizję lokalną na tej działce, gdzie były jakieś kanały, to myślę, że wizja 
na pewno się odbędzie, kwestia warunków pogodowych i kwestia tego, by rzeczywiście tutaj Pana Radnego 
poinformować, bo zakładam, że chce Pan Radny być obecny w trakcie tej wizji. Krawężniki - ja nie zakładam, 
że wymienię wszystkie krawężniki czy Rybnickie Służby Komunalne. Była wizja, rzeczywiście mamy 
dokumentację i w sposób racjonalny będziemy chcieli się tutaj temu tematowi również w Dzielnicy 
Niedobczyce przyjrzeć. Ulica Wodzisławska i Popielów - jedna z 27 dzielnic Miasta Rybnika. Jest tak, że jeśli 
jest to ulica boczna Wodzisławskiej to sprawę rozeznamy, tu będzie problem, a no taki, że czy droga jest drogą 
publiczną, od tego trzeba zacząć. Czy przypadkiem nie jest to na działce prywatnej w ramach utwardzania tego 
na tyle w czynie społecznym, sprawę trzeba rozeznać. Wstrząsy, no rzeczywiście też mnie niepokoją wstrząsy. 
Wstrząsy mają to do siebie, szczególnie w tej skali, że mogą być problematyczne. Dzięki Bogu, miasto co roku 
robi przegląd wszystkich obiektów, również ten obiekt mostowy takiemu przeglądowi będzie poddany. Myślę, 
że jako świeżo wyremontowany wytrzymał również tzw. szóstkę. Ulica Hetmańska i te kratki ściekowe, tutaj 
będzie wizja lokalna. Musimy sprawę zobaczyć, przyjrzeć się temu, Pan Prezydent Koper sprawę sobie 
odnotował. Co do domu pobytu dla osób starszych, proszę Prezydenta Masłowskiego o informację”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Program, o którym Pani Premier mówiła, to jest Program 
WIGOR - Senior. W tym roku konkurs będzie ogłoszony na 30 mln zł na stworzenie 100 takich miejsc w kraju. 
Każde dostanie 300 000, w tym jest tylko 180 000 na część inwestycyjną, czyli stosunkowo niewiele jak na taki 
duży obiekt jakim było gimnazjum na Górnośląskiej i obawiam się, że to może być niewystarczająco. Poza tym 
problem jest taki, że w tym roku priorytetem rządu będą gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie. (…)  ja bym 
chciał, żeby nasz Wydział Polityki Społecznej i miasto przygotowało jakiś projekt dla osób starszych 
skierowany na stworzenie jednego z takich punktów, jak nie w tym roku, to być może w kolejnych latach, bo 
budżet tego programu ma się systematycznie zwiększać. Monitorujemy to na bieżąco”. 
 
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Skoro tak pięknie tu dziękujemy, to ja również ukłony  
w stronę Pana Prezydenta. Dziękuję za to, że odbyła się wizja na terenie Dzielnicy Kamień i myślę, że osobiście 
mógł się Pan przekonać, że jest to dzielnica, która ma naprawdę wiele potrzeb i takich dosyć poważnych 
problemów. Mam nadzieję, że będą one powoli realizowane, jednak na ten moment pozwolę sobie przeczytać 
interpelację w sprawie niecierpiącej zwłoki. Otóż na podstawie paragrafu 32 Statutu Miasta Rybnika w sprawie 
zamontowania barierek ochronnych wzdłuż wejścia do Szkoły Podstawowej nr 28 w Kamieniu zwracam się  
z pytaniem, czy istnieje możliwość zabudowy barierek ochronnych wzdłuż ogrodzenia przy wyjściu na teren 
szkoły w Kamieniu, na ulicy Szewczyka 6? Odcinek, o którym mowa, długości ok. 20 m znajduję się wzdłuż 
ogrodzenia szkoły, jest to chodnik łączący parking szkolny z głównym wejściem. Bezpośrednie sąsiedztwo 
ruchliwej drogi powoduje, że jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Na przedmiotowym odcinku parkują 
samochody osobowe i dostawcze, w skutek czego nieustannie jest niszczony chodnik i sąsiadujący z nim pas 
zieleni. Z uwagi na fakt permanentnego zagrożenia i dewastację terenu, proszę o podjęcie stosownych działań  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i innych pieszych. I teraz pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie 
wtrącić odnośnie budżetu obywatelskiego i utrzymywania później inwestycji, która została w ramach tegoż 
budżetu wykonana. W tym roku w Dzielnicy Kamień w ramach budżetu obywatelskiego będzie remontowany 
parking. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli go utrzymywać w przyszłości nawet, tak żartobliwie powiem. 
Natomiast jeżeli chodzi o propozycję, czy jedną z możliwości wydatkowania środków z budżetu, mianowicie 
imprezy integracyjne oczywiście w każdej dzielnicy jest to bardzo potrzebne, ale z przykrością stwierdzam  
i myślę, że większość tutaj obecnych osób jest w stanie to potwierdzić, że na ten moment my mieszkańcy nie 
tylko rady dzielnic, ale ogólnie mieszkańcy mają gdzieś zakodowane, że nie mogą sobie na taki luksus 
pozwolić, ponieważ tak naprawdę budżetem obywatelskim zapychamy dziury budżetowe miasta. Byłoby to 
przesympatyczne gdybyśmy mogli tak zrobić, ale niestety robimy rzeczy, które są niezbędne, a które już są taką 
bolączką, że nie mogą dłużej czekać”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Rzeczywiście te barierki sprawa bardzo pilna, bo i bezpieczeństwo  
i jakby stan nawierzchni, stan chodnika istotny. Sprawą się niezwłocznie zajmiemy, dziękuję za interpelację. 
Odnośnie budżetu obywatelskiego, zgodzę się. Rzeczywiście budżet obywatelski też dał oprócz tego, że 
oczywiście jakaś inicjatywa obywateli się pojawiła, dał pewną mapę problemów i widzimy jakiego typu, jaki 
głód inwestycji występuje. Ja jednak tutaj też zwracam uwagę na to, że oprócz tego, że ta infrastruktura się 
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pojawia to chciałbym, żeby za tym też szły, ta integracja lokalnej społeczności wokół tego co już wybudowano. 
Pełna zgoda, że na pewno są takie miejsca, gdzie potrzeba inwestycji i mieszkańcy jakby wskazują również 
poprzez głosowanie w budżecie obywatelskim, co to dla nich jest najistotniejsze w tym momencie. Samorząd na 
to powinien być otwarty, ale cały czas zachęcam do tego by dbać też o ten czynnik taki społeczny, ludzki. 
Myślę, że do tego też dojdziemy. Jest takie przysłowie, że syty nie zrozumie głodnego i chyba to trochę o tym 
mówimy”. 
 
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „ Naprawdę już nie chciałem zabierać głosu, ale dostałem sześć 
smsów żebym jeszcze poruszył kilka kwestii, ale to były smsy merytoryczne. Byłem obecny w tym naszym, 
zapomniałem teraz nazwy… firmy, która zajmuje się ściekami i wodą. Dokładnie, byliśmy tam Komisją z Rady 
Miasta na posiedzeniu. Tam zadałem pytanie o przydomowe oczyszczalnie ścieków, jakie to są koszty 
inwestycji, bo wielu mieszkańców chce to wiedzieć. Niestety nie otrzymałem takiej merytorycznej odpowiedzi 
ze strony pracowników. I prosiłbym Pana, Panie Prezydencie, aby jeśli jest to możliwe, aby służby nasze 
miejskie, nasi urzędnicy przygotowali taką informację na przykład, w których dzielnicach są jeszcze deficyty, 
jeśli chodzi o kanalizację wodno-ściekową i jaki jest koszt po prostu jednostkowy takiej przydomowej 
oczyszczalni ścieków? Albo zrobili jakieś zestawienia, żeby każdy Radny, który np. tak jak ja nie ma wiedzy  
w tym temacie, mógł swoim mieszkańcom w swoich dzielnicach taką informację przedstawić. To jest naprawdę 
bardzo ważne. Druga sprawa: mamy w Niedobczycach taką inwestycję na 2015 rok wzdłuż ulicy Górnośląskiej 
- zabezpieczenie skarpy. Tam jest koszt inwestycji 1,5 mln zł. Oczywiście jest to inwestycja potrzebna, wiemy, 
o co chodzi. Natomiast jakby ktoś mógł wyjaśnić dlaczego ten koszt jest aż taki duży, bo po prostu na oko 
wydaje się nieprawdopodobne na co te 1,5 mln zł zostanie wydane. Kolejna kwestia, chciałem podziękować 
właśnie za takie drobne remonty dróg w Niedobczycach, które zauważam. Nie wiem, czy Pan Henryk Cebula 
tez je zauważa, ale bez interwencji po prostu są takie drobne prace prowadzone. Za to bardzo dziękuję i jeszcze 
jedna kwestia. Jeśli chodzi o te kolonie do tego Giżycka, tam najwięcej kontrowersji budzi pomysł, aby kolonie 
przenieść do Rybnika. To chciałem jasno zaznaczyć. Jeszcze inna sprawa. Gdybyśmy się jednak zdecydowali 
czy wynegocjowali to Giżycko mogłoby pozostać, Doba, to tam jest określony czas na zgłoszenie, więc tutaj 
prosiłbym serdecznie Pana Prezydenta o to spotkanie jak najszybciej. I ostatnia już kwestia, dziękuję Panu 
Prezydentowi Świerkoszowi i Panu Prezydentowi Masłowskiemu, że wyrazili zgodę na rozmowy  
o niepełnosprawnych i umówili się ze mną na spotkanie, bo myślę, że będzie bardzo interesujące”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „(…) Jest tak jeżeli chodzi o te oczyszczalnie, no jakby nie do końca 
zadaniem gminy jest przygotowanie komercyjnych ofert ile co kosztuje, ale rozumiem, że PWiK tam coś 
obiecał na spotkaniu Komisji. Rozeznamy temat i na pewno takie dane dotyczące miasta spróbujemy 
przygotować. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie skarpy, to Pan Prezydent Koper za moment. Remonty dróg 
oczywiście będą się rozwijały myślę, kończy się nam zima i myślę, że tutaj pójdziemy mocno, mocno do 
przodu. Jeżeli chodzi o Dobę i Rybnik, tutaj rzeczywiście jak mówiłem jest dyskusja, jest trochę emocji, ale 
myślę, że to się przerodzi w bardzo merytoryczną debatę, która wypracuje stanowisko, które zadowoli i miasto i 
młodzież. Po raz drugi pozdrawiam tutaj Panie wychowawczynie, które dzielnie nam towarzyszą do końca tej 
sesji. Widzę, że rzeczywiście są Panie zdeterminowane i dobrze, bo sprawa bardzo ważna. Też leży mi na sercu, 
aby rybnicka młodzież potrafiła twórczo spędzić ten czas wakacji”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „ Zapowiadając skarpę, szanowni Państwo, nasi mieszkańcy 
Niedobczyce wiedzą, że tam przy Górnośląskiej w trakcie wykonywania przez firmę zewnętrzną wykopy 
związane z układaniem sieci światłowodowych, zostały podkopane fundamenty, a w zasadzie ten mur oporowy, 
który fundamentów za bardzo nie miał. Mur oporowy liczący około stu lat zaczął pękać, zaczął się rozlatywać. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego interweniował, zobowiązał miasto do natychmiastowej 
interwencji. Zostały tam zabite ścianki szczelne po to, żeby budynki znajdujące się na tej skarpie nie zjechały 
nam na drogę. Został opracowany projekt. Kwestia wybudowania nowego muru oporowego, odwodnienia tego 
terenu i tak dalej, niestety kosztorysowo kosztuje nawet więcej niż te 1,5 mln. W związku z powyższym nie 
ukrywam, że co prawda w budżecie się to musiało znaleźć, bo dostaliśmy polecenie z nadzoru budowlanego 
wraz z terminem, kiedy mamy to naprawić. Natomiast prowadzimy rozmowy, mogę myślę powiedzieć wprost  
z właścicielami tych nieruchomości, żeby te budynki wykupić i je wyburzyć, bo nawet rozwiązanie, czy 
wybudowanie nowego muru oporowego nie rozwiąże problemu, który w tym miejscu występuje. Niestety 
rozwiązanie rzeczywiście jest drogie i musimy je w tym roku rozwiązać, wynika to wprost z dokumentacji, co 
tam trzeba zrobić”. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Właściwie nie chciałem nic mówić, ale Radny Węglorz 
wywołał mnie do tablicy odnośnie tych przydomowych oczyszczalni ścieków. Temat właściwie w Rybniku nie 
istnieje ze względu na to, że ISPA załatwiła nam gro gospodarki ściekowej. Natomiast są okoliczne gminy, 
które na przykład z powodów szkód górniczych, czy niemożności bardzo rozproszonej zabudowy są zmuszone 
stosować po prostu przydomowe oczyszczalnie ścieków, żeby nie płacić kar na rzecz Unii Europejskiej. 
Zapraszam więc do Gminy Marklowice, gdzie kilkaset takich oczyszczalni działa. Montaż finansowy został już 
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opracowany, wdrożony, czyli nie trzeba drzwi otwierać otwartych, tylko proszę się kiedyś ze mną umówić, to 
Panu dokładnie opowiem na czym to polega”. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja też zostałam wywołana do tablicy. Otóż Panie Radny 
Kołodziejczyk są 3 dzielnice na terenie Miasta Rybnika, które nie posiadają kanalizacji. Jest to Dzielnica 
Stodoły, Chwałęcice i Grabownia. Także problem myślę, że istnieje i trzeba go jak najszybciej rozwiązać, o co 
za każdym razem apeluję”. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „W takim razie Panią również zapraszam”. 
 
26. Zakończenie sesji. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:15 zamknął sesję Rady Miasta.  
 
Protokołowały: 
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz. 
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Wyniki głosowań: 
 
Głosowanie 1 
 
Tak 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 4 
Adam Fudali BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Anna Gruszka PiS 
 
Nie 15 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Mirela Szutka PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Wstrzymało się 3 
Arkadiusz Szweda PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
 
Głosowanie 3 
 
Tak 7 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
 
Nie 14 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
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Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Wstrzymało się 1 
Krystyna Walach BSR 
 
Głosowanie 4 
 
Tak 19 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Mirela Szutka PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 1 
Lukasz Dwornik PiS 
 
Wstrzymało się 3 
Henryk Cebula PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
 
Głosowanie 5 
 
Tak 16 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
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 7 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
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Głosowanie 6 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
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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 
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 10 
 
Tak 21 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha 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 2 
Henryk Cebula PiS 
Anna Gruszka PiS 
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Głosowanie 11 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 12 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
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Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
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 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 15 
 
Tak 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 16 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
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Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 18 
 
Tak 21 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka 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 2 
Wojciech Piecha PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
 
Głosowanie 19 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 21 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
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Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 22 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali 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 23 
 
Tak 20 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Anna Gruszka PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
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Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 3 
Wojciech Piecha PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 


