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Protokół nr IX 
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. 
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 
6. Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą  
Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r. 

7. Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich. 
8. Nabycie nieruchomości. 
9. Zbycie nieruchomości. 
10. Zamiana nieruchomości. 
11. Wydzierżawienie nieruchomości. 
12. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
13. Zakończenie sesji. 

  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich 
zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku  
z czym obrady będą prawomocne.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie  
pkt 7. 
 
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/ 
Za – 22 radnych  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
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. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 2/ 
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/ 
6. Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą  
Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r. /Głosowanie 4/ 

7. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 5/ 
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8. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 6/ 
9. Zamiana nieruchomości. /Głosowanie 7/ 
10. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 8/ 
11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. /Głosowanie 9/ 
12. Zakończenie sesji. 

  
 O godz. 16:05 przybył Radny Tadeusz Białous. 
 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 19 marca br. został przyjęty bez uwag. 
 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Prezydent Kuczera jest nieobecny na sesji, 
ponieważ bierze udział w konferencji z okazji 25 lat samorządu terytorialnego  w Czechach.  
 
Następnie poinformował o ważniejszych spotkaniach Prezydenta Miasta z: 
- wybitnym pianistą – Adamem Makowiczem w Rybniku oraz podczas koncertu  „Carrantuohill & Adam 
Makowicz” z okazji inauguracji kampanii ekologiczno-artystycznej „Tauron Zielona Wyspa Śląsk”, 
- Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską, 
- przedstawicielami partnerskiego miasta Dorsten z burmistrzem Tobiasem Stockhoffem na czele, 
- uczestnikami projektu „Polacy i Niemcy – poznajemy się i pozbywamy uprzedzeń”, 
- strażakami  zawodowymi jak i ochotniczymi, 
- wicekonsulem Irlandii, Krzysztofem Schrammem,  
- uczniami z portugalskiej szkoły Epralima z miejscowości Arcos de Valdevez, współpracującej z rybnickim 
Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
-  stulatkiem,  
- prof. Jackiem Owczarkiem, 
- honorowym obywatelem Rybnika – J. Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet. 
Uzupełnił, że Prezydent Miasta brał udział we wszystkich spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych  
w dzielnicach. Ponadto wziął udział w VI Targach Pracy i Przedsiębiorczości. 
 
Kolejno przedstawił informację podsumowującą spotkania sprawozdawczo-wyborcze do Rad Dzielnic:  
Z ramienia Rady Miasta Rybnika spotkania prowadzili:  
- Andrzej Wojaczek - Wiceprzewodniczący Rady, 
- Jan Mura - Wiceprzewodniczący Rady, 
- Benedykt Kołodziejczyk - Wiceprzewodniczący Rady, 
- Mariusz Wiśniewski– Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa. 
 
Frekwencja dla całego miasta wyniosła ok. 2,4%. Największa frekwencja była w dzielnicach: 
- Stodoły - 18,2 % 
- Grabownia - 6,7 % 
- Popielów - 6,2 % 
 Najmniejsza natomiast w dzielnicach: 
- Śródmieście - 1,2 % 
- Boguszowice Osiedle -  1,2% 
- Boguszowice Stare  - 1,4% 
 
Liczba osób ogółem (w skali całego miasta), które wzięły udział w głosowaniu to 3174 osoby. Najwięcej osób 
w głosowaniu udział wzięło w dzielnicach: 
- Niedobczyce - 295 
- Maroko-Nowiny – 295 
- Popielów - 206 
Najmniej w dzielnicach: 
- Grabownia - 51 
- Ochojec – 57 
- Chwałęcice, Rybnicka Kuźnia - 73 
 
 
Najwięcej kandydatów do Rady Dzielnicy było w dzielnicach: 
- Maroko Nowiny – 37  



NESOD: 2015-40828  3/24 
Przyg.: BR/89 

- Niedobczyce - 32  
- Boguszowice Stare - 29 
Najmniej w dzielnicach: 
-  Orzepowice - 16 
-  Grabownia – 16 
- Boguszowice Osiedle, Gotartowice, Golejów, Ligota-Ligocka Kuźnia, Kłokocin, Zamysłów - 17 
 
Wybrano 175 nowych członków rad dzielnic (co stanowi prawie 43% wszystkich członków rad dzielnic). 
Największe zmiany w składach osobowych rad dzielnic nastąpiły w dzielnicach: Golejów i Stodoły, gdzie 
zmieniło się 13 członków.  
 
Wybrano 9 nowych Przewodniczących Zarządów Dzielnic i 12 nowych Przewodniczących Rad Dzielnic. 
 
Wpłynęło 7 protestów wyborczych dot.  przebiegu zebrań wyborczych w dzielnicach: Gotartowice, Meksyk, 
Maroko-Nowiny, Kłokocin, Paruszowiec-Piaski, Smolna. Z czego 2 protesty zostały złożone po terminie,  
4 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa rozpatrzyła jako bezzasadne, natomiast 1 sprawa jest w toku. 
 
Następnie poinformował o pracach będących w realizacji dot. 
- ulicy Rudzkiej,  
- drogi Racibórz-Pszczyna, 
- opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy ul. Kotucza i Mikołowskiej, 
- wymiany oświetlenia przy ul. Budowlanych, 
- ewidencji dróg, 
- przebudowy ul. Sportowej, 
- przebudowy obiektu mostowego na ul. Rudzkiej, 
- remontu nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnik.   
Dodał, że został rozstrzygnięty przetarg na dostawę elementów betonowych dla Rad Dzielnic.  
 
Poinformował również o przetargach będących w realizacji na przebudowę ul.:  
- Laurowej i Imbirowej, 
- Składowej, 
- 1 Maja na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego, 
- Łącznej. 
Uzupełnił, że w trakcie jest również przetarg na wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika. 
 
Przedstawił przetargi będące w przygotowaniu na budowę: 
- łącznika  ul. Prosta - Świerklańska wraz z budową chodnika na ul. Świerklańskiej, 
- dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka. 
 
Przedstawił również inwestycje będące w trakcie realizacji na: 
- przebudowę budynku byłej stolarni i remont budynku maszyny wyciągowej na terenie Zabytkowej Kopalni 
„IGNACY”, 
- remont sanitariatów w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci  Niepełnosprawnych Ruchowo im. 
Jana Pawła II, 
 - remont II piętra i klatek schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 
-  roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów. 
 
Następnie poinformował, że na rok 2015 zostało złożonych prawie 2000 nowych deklaracji, tj. 1620 zmian do 
deklaracji. Na podstawie złożonych deklaracji  liczba mieszkańców Rybnika wynosi 133 704 osoby. W związku 
z tym nastąpił spadek w ostatnim kwartale o 353 osoby. Uzupełnił, że w I kwartale kwota zaległości objęta 
upomnieniami dot. niepłacenia „podatku śmieciowego” w wyznaczonym terminie wynosiła 2 300 000 zł. 
Dodał, że po otrzymaniu upomnienia ok. 80% tych osób dokonało płatności, natomiast w przypadku osób, które 
nie chcą zapłacić za podatek jest uruchamiania procedura windykacyjna – obecnie jest to kwota 237 000 zł.  
 
Przedstawił informację dot. stopy bezrobocia dla Rybnika, która na koniec lutego wynosiła 7,9%. Liczba osób 
zarejestrowanych w Rybniku wynosi 4343 osoby (stan na 20 kwietnia). Dodał, że odbyły się Targi Pracy,  
w ramach których 37 wystawców zaprezentowało ponad 1500 wolnych miejsc pracy. Uzupełnił, że został 
uruchomiony Program Aktywizacja i Integracja, w którym uczestniczy Miasto Rybnik i Gmina Czerwionka-
Leszczyny. W związku z realizacją tego programu 10 osobom z terenu Miasta Rybnika oraz 10 osobom  
z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została udzielona pomoc.  
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Poinformował również, że jest przygotowywany program  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w Mieście Rybnik i powiecie rybnickim”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w Rybniku i powiecie rybnickim. W ramach projektu 
wsparciem objętych zostanie 370 osób zarejestrowanych w PUP Rybnik poniżej 30 roku życia 
zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 
wsparcia). 

4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.  

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

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Mam cztery pytania dotyczące zmian w budżecie Miasta Rybnika 
na 2015 rok. Pierwsze pytanie dotyczy ppkt d.  W ppkt 1c jest mowa o nowoutworzonym zadaniu - to jest  
o budowie nowego dojazdu do parkingu przy ulicy Brudnioka od strony ulicy Rybnickiego. Zadanie to powstało 
na wskutek roszczeń właściciela nieruchomości przy ulicy Świętego Jana. I pytanie: czego dotyczą te roszczenia 
i jakiego są rodzaju? Co z wjazdem na parking od strony ulicy Brudnioka? I jaki zakres prac zawiera się  
w kwocie 270 000 zł?” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Kwestia dojazdu do tych nieruchomości.  Osoby na razie  
w sądzie przeciwko miastu wystąpił jeden z właścicieli obiektów. Natomiast takich problemów mamy kilka.  
Te osoby muszą dojeżdżać przejeżdżając przez parking Brudnioka, który jak wiemy jest odpłatny, zamykany 
przy pomocy szlabanu. Od paru lat jest z tym problem. Co prawda właściciele dostali zezwolenie, że nie muszą 
za każdym przejazdem żeby dojechać do siebie do swojej posesji płacić za parking. Natomiast jest problem  
z potencjalnymi klientami. Te osoby prowadzą działalność gospodarczą i cały czas był problem z… w jaki 
sposób mają do nich dojeżdżać ich klienci. W chwili obecnej toczyło się postępowanie sądowe aby obciążyć 
cały parking Brudnioka służebnością przejazdu. Obciążenie całego parkingu służebnością przejazdu byłoby 
problemem i dla nas i dla tych mieszkańców, tzn. oni mogliby jeździć ewentualnie osoby do nich 
przyjeżdżające. Byłoby to duże zakłócenie do funkcjonowania parkingu, a jakiekolwiek działania 
przyszłościowe, które chcielibyśmy na tym parkingu zrobić, a różne pomysły tam są praktycznie byłyby 
zablokowane, bo musielibyśmy w tym momencie uzyskiwać zgodę osób na rzecz których będzie ustanowiona 
służebność przejazdu. W związku z powyższym dlatego pojawił się pomysł, że od strony ulicy Rybnickiego jest 
jakieś tam kilkadziesiąt metrów do wybudowania takiego właśnie łącznika, który umożliwi dojazd do tych 
wszystkich nieruchomości od tyłu oczywiście nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Świętego Jana bez 
konieczności przejazdu przez parking Brudnioka wjeżdżając oczywiście tym wjazdem, który dzisiaj 
funkcjonuje. Dla miasta też to jest korzystne, bo uzyskujemy awaryjny drugi wjazd bądź wyjazd z tego 
parkingu, gdyby z jakiś przyczyn trzeba by było albo ewakuować albo nawet w przyszłości gdyby tam 
rzeczywiście powstał wielopoziomowy parking, to w tym momencie wjazd czy wyjazd taki awaryjny z tego 
tytułu czy z tej strony będzie możliwy. Teren jest nasz. Teren jest własnością miasta. W związku z powyższym 
nie musimy terenu dokupywać a oczywiście te pieniądze, które wnioskujemy wystarczą na to aby zarówno 
zrobić projekt jak i zrobić właśnie tą mniej więcej pięciometrową drogę dojazdową, która w tym momencie 
będzie obciążona dojazdami do mieszkańców, natomiast nie będzie ona obciążała działki parkingu przy 
Budnioka. Na samym parkingu niewiele się zmieni, kila miejsc parkingowych tracimy. Zresztą te miejsca i tak 
dziś są już niewykorzystywane, bo musieliśmy zapewnić chociażby miejsca do rozładunku materiałów czy 
dostaw dla osób handlujących czy prowadzących działalność na deptaku Sobieskiego-Powstańców. Jeżeli 
muszą dostarczyć towar poza godzinami, kiedy mogą wjechać z takim towarem. W związku z powyższym tutaj 
łączymy kilka działań, kilka efektów, które uzyskujemy, a jak powiedziałem te pieniążki wystarczą na to, żeby 
zarówno zaprojektować ten dojazd jak i go wykonać, a mówię zgodnie z ugodą sądową mamy do końca roku na 
to czas”. 
 
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam dwa pytania. Czy zabudowa nowego kompaktowego węzła 
cieplnego wiąże się z zamieszkaniem w budynku przy ulicy Borki 37c? Chodzi mi o założenie infrastruktury, 
parkingi, lampy, chodniki. Są kłopoty. Parkują Ci mieszkańcy dwóch zabudowanych w tej chwili bloków, 
którzy tam mieszkają. Parkują na ulicy, dodatkowo następni którzy tam będą przebywać czy dojeżdżać do tego 
budynku będą też na ulicy parkować? I drugie pytanie odnośnie oszczędności przy przetargu - przebudowie 
obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowym w ciągu ulicy Rudzkiej – tj. 1 260 000. Czy to pozostanie 
w Dzielnicy Orzepowice, a zmiany infrastruktury drogowej?” 
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Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Pierwszy temat Borki 37c – tak jak w uzasadnieniu Pan 
Skarbnik przedstawił, mamy problem, że szpital nasz wojewódzki, który przez ostatnie kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat zasilał w ciepło, w wodę różnego rodzaju media m.in. ten obiekt i parę zresztą innych,  
sukcesywnie od dłuższego czasu odłącza wszystkie te obiekty, zarówno te wspólnoty mieszkaniowej, które tam 
powstały, te bloki m.in. ten budynek Borki 37c, bo to jest dawny internat szkoły medycznej. W związku  
z powyższym my musimy zrobić czy podpiąć się pod ogrzewanie, uniezależnić się od szpitala, bo to zostało 
wycięte, czyli zlikwidowane. Wcześniej już w latach poprzednich musieliśmy przebudować sieć wodociągową  
z tego samego problemu. W związku z powyższym te działania są prowadzone po to żeby w jakikolwiek sposób 
zagospodarować ten obiekt, no to musimy wszystkie media tam mieć doprowadzone. Sposób zagospodarowania 
- nie przewidujemy w chwili obecnej żeby tam postawały mieszkania. Natomiast kilka pomysłów jest, m.in. 
jednym z pomysłów, który ma duże wzięcie, że będzie tam cały Ośrodek Pomocy Społecznej przeniesiony  
i wszystko wtedy zlokalizowane w jednym miejscu, m.in. z częścią domu spokojnej starości dla osób  
w podeszłym wieku, które wymagają takiej opieki. Więc taki pomysł jest, ale to jest powiedzmy przyszłość,  
a dzisiaj mówimy o tym, żeby ten obiekt jakkolwiek mógł funkcjonować musi mieć niezależne od szpitala 
zasilanie w tym medium i o tym jest mowa w tejże uchwale. Co do drugiego pytania Pana Radnego dotyczącego 
oszczędności z ulicy Rudzkiej obiektu to oczywiście są oszczędności po przetargu. Pan Skarbnik również 
przedstawiał, że szanowni Państwo my ogłaszając przetarg musimy opierać się na niestety, ale tak przepisy 
mówią na kosztorysach inwestorskich, które muszą być aktualizowane. Nie mogą być starsze niż sześć 
miesięcy, to powoduje… oczywiście kosztorys inwestorski również podlega pewnego rodzaju przepisom. 
Musimy stosować odpowiednie współczynniki zwiększające wartość i zdarza się albo świadomie najczęściej 
świadomie jednak, że tworząc budżet my szacujemy pewnego rodzaju wartość, później ogłaszając przetarg 
jeżeli w budżecie jest niezapewniona odpowiednia wysokość musimy przesunąć środki z innego zadania, 
rozstrzygnąć przetarg, jak są oszczędności zwrócić pieniądze. I Pan Skarbnik dużo na ten temat mówił. 
Przesunęli śmy środki żeby ten przetarg ogłosić na remont tego fragmentu ulicy Rudzkiej z budową nowego 
mostu. Z innych zadań częściowo  zwracaliśmy tj. zarówno ulica Zwycięstwa, 1 Maja. Mówię - takie 
przesunięcia są, żeby uruchamiać kolejny przetarg. W zawiązku z powyższym nie są to oszczędności, które 
możemy zostawić w dzielnicy jak Pan Radny sugerował. Po prostu przywracamy pieniądze, które wcześniej 
pożyczyliśmy po to żeby móc zgodnie z przepisami ogłosić przetarg”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnik: „Powiedziałam na wstępie, że mam cztery pytania, ale ja chciała 
jeszcze zapytać Pana Prezydenta, bo w zasadzie Pan mi nie odpowiedział na pierwsze pytanie, czyli jaki zakres 
prac zawiera się w kwocie 270 000 zł?” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Wydaje mi się, że odpowiedziałem, że jest to projekt jest to 
wykonanie drogi na tym odcinku od ulicy Rybnickiej do tego istniejącego utwardzenia naszego parkingu przy 
Brudnioka to jest kilkadziesiąt metrów czyli pięciometrowa szerokości droga, podbudowa wyłożenia asfaltu  
i zrobienie na to projektu. Ja to powiedziałem”.  
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnik: „ Następne pytanie ppkt 3b - nowe zadania realizowane przez 
Wydział Architektury na kwotę 160 000 ma obejmować konkursy na koncepcję, na zabudowę  
i zagospodarowanie kwartałów o których mowa w uchwale. Jeśli sobie przypominam takie koncepcje były już 
przygotowywane w poprzednich kadencjach. Czy będą brane jeszcze pod uwagę w całości czy też wylądują  
w koszu?”. 
 
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Oczywiście w jakimś 
sensie te konkursy będą może nie tyle odwzorowały się ale będą też się inspirowały tymi opracowaniami, które 
do tej pory były. Sami Państwo wiecie jaki jest rezultat i do tej pory oddziaływanie tej koncepcji, mówimy  
o dwóch terenach tj. teren przy ulicy Hallera i teren pomiędzy Miejską, a 3 Maja. Celem tego jest uzyskanie 
kilkunastu lub kilkudziesięciu koncepcji żebyśmy mogli z tego wybrać jak najlepsze rozwiązanie dla 
potencjalnego zagospodarowania tych terenów”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ppkt 3c - to pytanie do Pana Prezydenta zajmującego się sportem. 
Czy Pan Prezydent wie jakie dyscypliny będą rozgrywane w Rybniku w ramach 12-tych Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych Śląsk  2015?” 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tych dyscyplin w sumie igrzyska to ma być 20 dyscyplin. 
Rybnik ma być główną siedzibą wydarzeń sportowych, które mają się odbyć od 1 – 9 sierpnia. To jakie to będą 
dyscypliny i czy w ogólne te igrzyska odbędą się w Rybniku zależy to od tego czy uda nam się nawiązać 
porozumienia z miastami partnerami, ponieważ w mieście mamy bardzo fajną infrastrukturę sportową, 
natomiast brakuje nam tak dużej ilości miejsc noclegowych żeby to zrealizować samodzielnie. Oferta 
Młodzieżowego Rybnickiego Klubu Sportowego, która otrzymała pół miliona dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego przewiduje, że to będą to robiły cztery samorządy. W Rybniku ma być otwarcie imprezy, 
wioska olimpijska i główna arena wydarzeń w sensie stadionu lekkoatletycznego. Natomiast poszczególne 
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dyscypliny będą wiązały się z tym, że jak np. przystąpi gmina X, która będzie chciała robić siatkówkę plażową  
i dożuci nam środki finansowe do zorganizowania imprezy to w takim porozumieniu po prostu my będziemy 
decydować, które dyscypliny odbędą się w Rybniku, a które nie. Daliśmy sobie taki czas do 8 maja żeby 
zdecydować ostatecznie czy wchodzimy w tą imprezę czy nie jako miasto,  ponieważ prowadzimy negocjacje  
z różnymi miastami na temat współpracy w tym zakresie. Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
wspólnoty a więc tego stowarzyszenia zajmującego się Polonią, które jest w stanie dołożyć kolejne 200 000 zł,  
natomiast nie znam jeszcze szczegółów, ponieważ pracownicy wrócili z Urzędu Marszałkowskiego akurat jak 
trwała Komisja Rewizyjna także szczegóły na temat ustaleń ze wspólnotą będę znał jutro”.  
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Tak jeszcze pytanie dotyczące punktu (…) - środki na zwiększenie 
dotacji podmiotowej dla Muzeum. Interesuje mnie i proszę o podanie rozliczenia kwoty 374 000, która jest 
przeznaczona do wydatkowania przez siedem miesięcy tego roku oraz przewidywane 445 000 zł w roku 2016, 
które to miasto poniesie w ramach tego programu udziału Muzeum w projekcie „Niewiadom Kopalnia Ignacy”. 
Pytanie czy przewiduje się jeszcze inne wydatki, które będą poniesione z budżetu miasta, chodzi o wydatki 
własne miasta?”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Ten kosztorys obejmuje… w umowie na realizację zadania 
tego przebudowy stolarni, która ma zakończyć się z końcem maja co Państwo widzieli w Niewiadomiu, miasto 
zobowiązało się do tego, że zwiększy zatrudnienie w Muzeum o kolejne trzy etaty, które będą obsługiwały 
pracownicy, którzy będą obsługiwali tą filie tam właśnie w Niewiadomiu. Z kwoty tej, którą Państwo widzą te 
wynagrodzenia stanowią 75 000 zł,  pozostałe koszty tj. organizacja imprez, wydatki jednorazowe typu sprzęt 
biurowy, promocja obiektu oraz kwestie związane z utrzymaniem w sensie takim jak media, ogrzewanie, 
ochrona itd. to są te kwoty, które są przewidziane w tych 387 000 na te siedem miesięcy roku i takie same  sam 
per analogiam na przyszły rok te ponad 400 000,  o których Pani wspomniała. Natomiast czy będą dodatkowe? 
Ja bym wolał żeby było na odwrót, tzn. Muzeum wystąpiło do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o przyznanie 
dotacji na prowadzenie tam działań typu właśnie dodatkowe wydarzenia, promocja obiektu itd. Jeżeli 
otrzymamy dotację to raczej te kwoty nie wzrosną, a spadną”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.  

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

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/ 
Za – 24 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
6. Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą  
Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r.  
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Jako że koalicja ma zdecydowaną większość zdaje sobię z tego 
sprawę, że uchwała zostanie przyjęta, pozwólcie Państwo, że złożę podziękowania osobom, z którymi miałem 
okazję współpracować. Chciałem podziękować Przewodniczącym Rady Społecznej, którymi byli Ksiądz 
Dziekan Skurkiewicz oraz Ksiądz Groborz Marek. Składam szczere i z serca płynące głębokie Bóg zapłać za 
współpracę. Pragnę także podziękować Pani Prezydent Ewie Ryszka za jej zaangażowanie, za ogromną wiedzę, 
którą się z nami dzieliła, bo naprawdę można było się od tej osoby bardzo wiele nauczyć. Dziękuję także 
pozostałym członkom Rady. Podziękowania kieruję także wobec Przewodniczących Pań Związku Zawodowego 
NSZZ Solidarność za przedstawienie problemów, które w tym ośrodku występowały. Dziękuję także wszystkim 
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pracownikom ośrodka za codzienną rzetelną pracę na rzecz dzieci tak bardzo pokrzywdzonych przez los. 
Dziękuję także Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Adamowi Fudalemu, ówczesnemu Prezydentowi 
Miasta za to, że przychylał się do propozycji wykonywanych prac, o które wnioskowała Rada”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/ 
Za – 21 radnych 
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymało się – 0 
 
7. Nabycie nieruchomości.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „ Pytanie dotyczy pkt 2, czyli tej Zabytkowej Kopali Ignacy. Czy 
jest Pan, Panie Prezydencie w stanie powiedzieć jakie będą skutki finansowe dla miasta związane z realizacją tej 
uchwały w okresie naszej kadencji? Nie interesują mnie wydatki jakie będą rekompensowane przez Urząd 
Marszałkowski tylko ściśle te, które będą pochodzić z dochodów własnych miasta”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Zakładamy, że środki które przeznaczymy na chwilę 
obecną na Dom Kultury czyli prawie 800 000 zł rocznie plus te pieniądze, które zostały przyjęte przy zmianie  
uchwały budżetowej, czyli te ponad 400 000 na działanie tych trzech osób, że one łącznie czyli ponad 1 000 000 
zł rocznie z środków przyznawanych przez gminę powinny wystarczyć na funkcjonowanie tego obiektu 
oczywiście o ile będzie on pełnił planowane przez nas funkcje komercyjne”. 
 
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „Klub Radnych PiS zagłosuje za tą uchwałą dotyczącą Kopalni 
Ignacy.  Jest to perełka taka architektoniczna w naszym rejonie i nie wolno tego zmarnować. Jeżeli pozyskamy 
jeszcze pieniądze ze źródeł zewnętrznych, to na pewno ten obiekt będzie służył w promowaniu miasta i służył tu 
całemu temu regionowi. Ja mam takie pytanie techniczne w tej chwili, bo Kopalnia Rydułtowy będzie 
prowadziła tam eksploatację pod tymi obiektami. Tam wystąpią szkody górnicze do drugiej kategorii. Czy te 
budynki były zinwentaryzowane przez kopalnię i odpowiednio zabezpieczone przed takimi wpływami?  
Z tego co ja… dostałem taką informację do obniżenia terenu tam będzie sięgało 0,7 metra, ale te szkody 
górnicze będą raczej takie niewielkie ze względu na głębokość prowadzonej tam eksploatacji, ale chciałbym się 
dowiedzieć czy kopalnia później będzie partycypowała w kosztach usuwania tych szkód górniczych, które nie 
daj Boże się tam pojawią?” 
 
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Ten problem, o którym 
Pan wspomniał, on w zasadzie już wystąpił, bo w tym obiekcie który w tej chwili modernizujemy w trakcie prac 
odkryto po prostu liczne uszkodzenia, które były nie do przewidzenia we wstępnej fazie projektowej.  
Te zabezpieczenia za pomocą ekspertyzy… najpierw ekspertyza wskazała sposób zabezpieczenia tego obiektu 
przed postępowaniem tych szkód, następnie zostało to wprowadzone kosztem… sami Państwo widzieli, że  
prace są zaawansowane ale jeszcze widać, że do zakończenia troszeczkę brakuje, właśnie głównie z tego 
powodu. Oczywiście dla pozostałych obiektów tak samo przeprowadzimy wszystkie konieczne prace dla 
zabezpieczenia tych obiektów przed postępowaniem szkód górniczych. Są na to metody w sumie 
nieskomplikowane technicznie jest to przewidziane w tych kosztach, które były Państwu prezentowane myślę, 
że zda to egzamin”. 
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Może zacznę trochę inaczej ze względu na to, że po Niewdomiu 
Pan Radny Tadeusz Białous rozpowiada informacje, że… kłamliwą zresztą, że Cebula jest przeciwko przejęciu 
tych obiektów. Więc chciałbym Pana Tadeusza pouczyć albo powiedzieć Panu Tadeuszowi jedną rzecz, że nie 
fajnie jest mówić o kimś źle, a jeszcze jeżeli są to słowa kłamliwe to całkowicie się z tym nie zgadzam. 
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Pana Wojciecha Piechy. Mianowicie Pan Pełnomocnik powiedział, że 
wystąpiły już szkody. Panie Pełnomocniku tam dopiero prowadzona będzie eksploatacja więc te szkody  
zgodnie z prawem górniczym, ekologicznym objawią się w przeciągu najbliższych 10 lat. I te środki, które teraz 
mamy w budżecie zapisane te kwoty one na pewno nie wystarczą na to, żeby zabezpieczyć te obiekty przed 
wpływami eksploatacji górniczej. Proszę Państwa rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi rozwiązaniami. 
W poniedziałek na tej sali odbyło się posiedzenie zespołu koordynacyjnego do spraw łagodzenia skutków 
eksploatacji górniczych, w którym brał udział Pan prowadzący dzisiejsze posiedzenie - Pan Prezydent Koper. 
Zwracałem się wtedy do przedstawicieli zarządcy dzisiejszych tych obiektów mianowicie zakładu 
zagospodarowania mienia. Zaproponowałem następujące rozwiązanie, czy można na przykład na wniosek 
Prezesa Kompanii Węglowej z uwagi na to, że Kompania Węglowa jest w takiej, a nie innej sytuacji finansowej 
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zwrócić się do właściciela tych obiektów którym jest Skarb Państwa czyli do Ministra Skarbu o to, żeby napisał 
pismo do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, że w takiej Dzielnicy Rybnika - Niewiadom istnieją takie 
zabytki i żeby wysłupał ze swojego budżetu kwotę około 30 mln, bo w mojej ocenie te wszystkie remonty plus 
utrzymanie w najbliższych latach to będzie właśnie taka kwota, żeby wysłupał te środki i przekazał je na rzecz 
miasta. Myślę, że Pan Wiceprezydent Koper potwierdzi, że w odpowiedzi usłyszałem, że należałoby to 
rozważyć. Przedstawiciel zakładu zagospodarowania mienia nie powiedział nie. Powiedział, że rzeczywiście 
można by było tą drogą pójść. Pojawiła się inna sytuacja. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta odnośnie 
środków finansowych, bo podczas prezentacji w Dzielnicy Niewiadom dowiedzieliśmy się, że na to są 
przeznaczone środki unijne. Więc chcę wiedzieć ile tych środków unijnych jest i jaka jest pewność, że te środki 
będą? Bo chciałem przypomnieć sytuację,  która ma miejsce z ulicą projektowaną ulicą drogą relacji Racibórz – 
Pszczyna, gdzie to poprzednik Pana Prezydenta - Pan Adam Fudali zapewniał nas, że Urząd Marszałkowski te 
środki zabezpieczył, a nie dawno bo w styczniu czy lutym tego roku Pan Prezydent Kuczera mówi, że na razie 
nic nie jest pewne. Więc zastanawiam się co będzie w przypadku gdy tych środków rzeczywiście nie 
otrzymamy. Przejmiemy ten majątek i teraz w momencie, gdy nie będzie tych środków co my z tym teren 
poczniemy?”  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta:  „Szanowni Państwo ja sobie sprawdzę, wydaje mi się, że na 
tym spotkaniu, o którym wspominał Pan Radny Cebula, a mianowicie o spotkaniu w sprawie wyjaśnienia od 
oddziaływania naszego górnictwa na substancje miejską, te osiadanie przewidywane, które oczywiście kopalnia 
przewiduje w tym miejscu po wybraniu kolejnej ściany moim zadaniem, ale sprawdzę sobie, że to było  
0,07 metra, czyli 7 cm nie 70 cm, ale sprawdzę, to bo może się pomyliłem. Oczywiście proszę Państwa problem 
ze szkodami górniczymi mamy w wielu miejscach tego miasta i jakąkolwiek decyzję dzisiaj podejmiemy, to 
przed tym nie unikniemy. Więc w tym momencie czy… jeżeli  te szkody wystąpią, to oczywiście zgodnie  
z prawem będziemy dochodzili aby wszelkiego rodzaju prace i koszty związane ze wzmocnieniem, naprawą 
itd. obiektów, będziemy dochodzili żeby to zostało poniesione przez kopalnie. I to… prawo nam na to pozwala.  
Natomiast kwestia czy przejmować czy nie i co to będzie powodowało, no mówię po to też było to spotkanie 
dwa dni temu żeby widzieć jak to wygląda, w jakim to jest stanie. Dzisiaj czy kopalnie czy górnictwo robi 
wszystko żeby się tego terenu pozbyć. Górnictwo nie zainwestuje tym bardziej w sytuacji finansowej kiepskiej 
w jakiej dzisiaj się znajduje. Nie możemy liczyć na to, że oni będą podejmowali działania, aby to dziedzictwo 
kultury technicznej ochronić, uratować czy cokolwiek innego zrobić. Te wypowiedzi, które przytaczał Pan 
Radny Cebula też w jakiś sensie o tym świadczą, że Ci dyrektorzy tak w zasadzie nie mają na to żadnego 
wpływu, a sytuacja jest taka, że tych środków nie będzie. W związku z powyższym działania, które my 
proponujemy zrobić, aby uratować to. Jak nam się coś tam będzie działo, psuło pod wpływem szkód górniczych 
będzie dochodzić  odszkodowań, będziemy szukali środków na naprawę. Program zagospodarowania całego 
terenu nie tylko właśnie jako Muzeum, ale wiele dziedzin, które były przedstawiane przez Prezydenta 
Masłowskiego w prezentacji mają pokazać to, że chcemy aby te obiekty przynosiły jakieś tam dochody. Jakie 
one będą to ja nie wiem. W najgorszym wypadku, bo takie pytanie padło co będzie, częściowo czy w zasadzie 
Pan Prezydent Masłowski dzisiaj już odpowiedział. Dzisiaj chcemy zresztą połączyć ten obiekt z 
funkcjonowaniem Domu Kultury w Niewiadomiu. Połączenie tych środków plus te trzy osoby które i tak już 
musimy zatrudnić, bo wcześniej kilka lat miasto podjęło się takiego zadania i mamy trzy osoby. Więc mówię 
chociażby na to, żeby nadal trwać, albo przynajmniej żeby to nie niszczało, żeby to zabezpieczyć i utrzymywać 
to w takim stanie w jakim to dzisiaj jest czy ewentualnie będzie po przeprowadzeniu remontów te pieniądze 
potencjalnie wystarczą. Natomiast oczywiście możliwości pozyskania środków na różnego rodzaju działalności, 
a wiele tych działalności chcemy tam robić i promować przedstawiał Pan Prezydent Masłowski, myślę że 
jeszcze króciutko jeśli mogę prosić to nam dopowie czy przypomni jakie potencjalnie środki finansowe z Unii 
możemy pozyskać, a czy je pozyskamy to też życie dopiero pokaże. Natomiast doświadczenia nasze rybnickie 
mówią o tym, że potrafimy pisać programy i potrafimy te środki dla miasta pozyskiwać więc należy  być dobrej 
myśli, że z jednej strony przejmując te obiekty nie dopuścimy do tego, że kopalnia je sprzeda i je po prostu 
wyburzy. W związku z powyższym nie utracimy tego cacka w zasadzie historycznego, natomiast no nasze 
działania będą takie żeby pozyskać czy to środki unijne czy m.in. te działania u jednego czy drugiego Ministra, 
o których wspominał Pan Radny Cebula nadal będziemy robić żeby te środki również pozyskać”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o środki europejskie - budynek sprężarkowi 
dawnej chcemy zrewitalizować, czyli przeprowadzić tam działania remontowe i wprowadzić tam czynniki 
społeczne i w tym zakresie Miasto Rybnik w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych ma przepisaną 
kwotę 13 500 000 zł na ich wykorzystanie. Te pieniądze… nie mamy jeszcze podpisanej umowy to będzie 
konkurs. Natomiast to są mniej więcej takiej konkursy,  jak na środki systemowe Urzędów Pracy i Ośrodków 
Pomocy Społecznej, czyli jak czegoś po prostu sami nie popsujemy to my te pieniądze dostaniemy, czyli na ten 
obiekt środki mamy. Jeżeli  chodzi o szyb Kościuszko i budynek maszynowni szybu Kościuszko będziemy 
występowali o środki na działania… na inwestycje w obszarze kultury, gdzie szlag zabytków techniki jest 
priorytetem. Także w tym zakresie ryzyko jest większe, ale też mamy obiekt który jest no bardzo bardzo 
prawdopodobny co do tego, że dostanie dofinansowanie no natomiast jest tu jakieś ryzyko”. 
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Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Ja odnosząc się do słów Pana Radnego Henryka Cebuli, 
po prostu ja widziałem Pana działania na ostatniej sesji proszę sprawdzić w protokole - Pan wnioskował  
o wycofanie tego punktu z obrad sesji Rady Miasta, a to Zabytkowa Kopalnia Ignacy to jest pomnik pamięci 
ludzi, którzy tam pracowali przez setki lat, nawet i  Pana ojciec (…)  to jest ku pamięci w podziękowaniu za 
trud, za pot, za krew, która została przelana i pomniki należy dla potomnych zostawić”. 
 
Janusz Koper -  Zastępca Prezydenta Miasta: „Dziękuje ja jeszcze dopowiem do wypowiedzi i swojej 
wcześniejszej i Prezydenta Masłowskiego, szanowni Państwo przypominam, że my jako Rybnik chyba od 
dwóch lat czy przez ostatnie dwa lata uczestniczyliśmy w takim międzynarodowym programie dofinansowanym 
przez Unię Europejską związanym z restrukturyzacją terenów pogórniczych. My z Polski byliśmy jedynym 
miastem jako Rybnik, były miasta z Chorwacji, ze Słowenii, z Włoch i chyba z Niemiec też. W ramach tego 
programu przedstawiciele tych różnych samorządów z różnych krajów objeżdżali jak wygląda sytuacja na 
terenach pogórniczych we wszystkich tych krajach, które w tym programie uczestniczyły, byli również u nas 
m.in. oglądając tę Kopalnię Ignacy i mówię tak pięknego czy tak pięknych obiektów… ja nie byłem wszędzie 
ale na podsumowaniu tego programu byłem w Chorwacji, dwa miasta chorwackie, oni nie mają takich 
zabytków jak my. Oni nam tego zazdroszczą. Wszystkie te miasta, oczywiście po przygotowaniu raportów  
z tego pierwszego etapu niejako tego programu wnioskują do Unii Europejskiej o uruchomienie kolejnego m.in. 
właśnie związanego z naprawami, z remontami, z przygotowywaniem tych obiektów chociażby na potrzeby 
turystyki technicznej. W związku z powyższym również i ten program… czy on wypali też oczywiście nie 
wiemy, natomiast są takie programy i tak jak wspomniałem wcześniej mamy doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków i my przynajmniej wierzymy w to, że przede wszystkim uchronimy to żeby to nie zniszczało żeby to 
nie zostało rozebrane, sprzedane i za bezcen rozebrane, natomiast na zagospodarowanie wykorzystywanie 
środki na pewno pozyskamy zewnętrze żeby rzeczywiście środki nasze miejskie też na pewno będą 
wydatkowane, ale żeby to było w jak najmniejszym stopniu przy maksymalnych efektach”.  
 
Anna Gruszka -  Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie czy jest prawdą, że na terenie tego obiektu ma 
powstać bar mleczny?”  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Rybnika: „Już odpowiadam czy ma powstać - jednym z pomysłów jest 
powstanie baru mlecznego z tego względu, że uważamy, że w tego typu miejscach jakaś gastronomia powinna 
być, bo to w tym momencie spowoduje, że turyści, którzy przyjadą, mało tego że zwiedzą to jeszcze coś kupią  
i zarobią. Jest to również stworzenie co najmniej kilku dodatkowych miejsc pracy. W związku z powyższym 
jednym z tych pomysłów, które prezentowaliśmy również obejmuje na przykład powstanie baru mlecznego, 
oczywiście takiego, które dzisiaj powstają. Tutaj Radny podpowiada wypasionego, ale takiego do którego…  
w którym jest pełno ludzi, bo kilka takich lokali powstało w okolicy, one są pełne ludzi, podają bardzo smaczne 
jedzenie, tanie. W związku z powyższym coś takiego w tym terenie, na pewno również mogłoby przyciągnąć 
chociażby klientów. Czy powstanie nie wiemy, natomiast jednym z pomysłów, który jest brany pod uwagę jest 
pokazywany”.  
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Tadeuszu Białous, ja do Pana chciałem się zwrócić jeszcze 
raz z informacją taką, że rzeczywiście na poprzedniej sesji w związku z tym, że miałem pewne wątpliwości co 
do sposobu finansowania, do sposobu eksploatacji, do tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy na zespole 
koordynacyjnym wnioskowałem, jak Pan przeczyta statut miasta to Pan będzie wiedział, że Radny nie ma 
możliwości wycofania tego z porządku obrad. To Pan Prezydent na wniosek, Pan Prezydent, Panie Tadeuszu 
wycofał się z tego pomysłu i wycofał ten punkt w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących tego 
terenu. A co do tego, że tam pracowali rzeczywiście ludzie uczciwie, solidnie to niech mnie Panie nie 
przekonuje, bo ja na kopalni pracowałem. Nie na Kopalni Ignacy, ale na innej. Mój ojciec też na Kopalni Ignacy 
nie pracował”. 
 
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Ja jeszcze chcę powiedzieć w tym miejscu, że bardzo cieszy mnie 
fakt, że ta idea tutaj będzie realizowana z tego względu, że jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt oczywiście 
ku pamięci, ale jesteśmy otoczeni jako Miasto Rybnik czterema kopalniami. W wielu z nich znajdują się 
naprawdę cenne, zabytkowe przedmioty, które są dziś w magazynach przechowywane naprawdę w złych 
warunkach, a będzie to właśnie możliwość tutaj wyeksponowania, zadbania o tą naszą tradycję górniczą  
i niewątpliwie jako bliska edukacji regionalnej i tutaj jakby promuje ciągle dziedzictwo kulturowe ten fakt jest 
dla mnie bardzo istotny i myślę, że ta idea jak najbardziej się sprawdzi w wychowaniu młodzieży itd. dla 
tradycji naszej Ziemi Rybnickiej”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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8. Zbycie nieruchomości.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Następnie zadał 
pytanie: „(…) Pytanie generalnie takie trochę też edukacyjne. Dotyczy ono Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pytanie ile jeszcze na tym terenie jest wolnych działek należących do gminy, do nas lub do 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej? To jest edukacyjne z uwagi na to, że rozmawiając często  
z przedsiębiorcami w Rybniku czy okolicy bardzo często zdarza się tak, że po prostu oni nie wiedzą, że jeszcze 
takie działki są, że Rybnik dysponuje takimi działkami wolnymi. Także myślę, że przy okazji nie wiem media  
itd. dobrze byłoby gdyby poinformowały w jakiś sposób w relacjach z sesji o tym, że takie działki jeszcze są bo 
wydaje mi się, że mało się promujemy z tymi tematami”.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „Obszar Katowickiej Strefy emigrował w Rybniku. Jej początki 
miały miejsce w Kłokociniu ze względu na konfigurację terenu obszar został wyłączony i zamieniony obszarem 
przy ulicy Podmiejskiej. Pierwotnie ten obszar obejmował również teren dawnego PBROWu.  Również został 
wyłączony. Zawierał też obszar tej działki, której wykupiła spółka ECOL, która miała się wyprowadzić  
z obszaru elektrowni w związku z budową bloku do której nie doszło (…)”. Następnie wskazał na mapie tereny 
należące do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz tereny 
przeznaczone do sprzedaży.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Proszę Państwa ja jeszcze dodam, że rzeczywiście  troszeczkę 
jestem zdziwiony pytaniem, bo Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje w naszym terenie od  
20 lat. W związku powyższym inwestorzy czy ktoś kto prowadzi albo chce prowadzić działalność gospodarczą 
jeżeli poszukuje takich możliwości, to pełną informację oczywiście może dostać zarówno w strefie jak i również  
u nas. Więc każdy kto jest zainteresowany czy przychodzi i zada pytanie gdzie może ewentualnie zainwestować 
czy stworzyć zakład pracy, pełną informacje w mieście również uzyska. Oczywiście, aby zainwestować na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czyli tego terenu, który Pan Naczelnik Granek przed chwileczką nam 
pokazywał, trzeba spełnić odpowiednie wymogi, no ale to jest w tym momencie  kwestia osób, które poszukują 
takiego terenu. Oczywiście kwestia nagłośnienia czy jakiś informacji jak najbardziej możemy zrobić ale tak jak 
mówię te podmioty, które trafiają do miasta, które interesują się tego typu działalnością oczywiście taką 
informację mają. Chciałbym przypomnieć również, że przez ostatnie kilka lat w ramach grantu, który jako 
Rybnik wygraliśmy w formie nagrody Miasto Rybnik prezentowało tereny przemysłowe czy tereny, które 
można zagospodarować na wielu międzynarodowych targach z tym związanych. W związku z powyższym 
podmioty zagraniczne, które na tego typu imprezy się wybierają, bardzo szeroką informację ze strony miasta 
otrzymywały. I trzecia informacja, bo oczywiście Pan Naczelnik Granek pokazał Radzie teren Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (…)”. Następnie wskazał na mapie część obszaru i wyjaśnił, że: „(…) jest objęta strefą 
przemysłową czyli można tam lokalizować jakieś działania przemysłowe. Należy to w większości, żeby nie 
powiedzieć prawie w 100% też do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i tego jest ok. 21 ha, które poza tą 
jeszcze strefą Ekonomiczną w terenach przemysłowych są do dyspozycji. Nie ukrywam, że też wiemy że są 
przedsiębiorcy którzy koło tematu chodzą, są zainteresowani lokalizacją jakiegoś biznesu w Rybniku. 
Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale  ktoś kto szuka otrzymuje pełną informację w tym zakresie”.  
 
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Od niedawna 
uruchomiliśmy Biuro Obsługi Inwestora. I pytania, które Pan w tej chwili zadał, one jakby tam będą 
kanalizowane. To nie dotyczy tylko działek, których jesteśmy właścicielem my lub Skarb Państwa, ale również 
nieruchomości, które są własnością prywatną na dzień dzisiejszy. I taki zestaw informacji będzie w Biurze 
Obsługi Inwestora”.  
 
Anna Grusza – Radna Miasta Rybnika zadała pytanie dot. §1 pkt 2 (działka w Kłokocinie):  
„(…) w zbywanej nieruchomości znajduje się róg jakiegoś budynku, jakieś naroże budynku. Czy jest zgoda 
właściciela na sprzedaż tego kawałka jego nieruchomości? Czy to jakaś niedokładność w rysowaniu?” 
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „Tu nie trzeba się pytać o zgodę. Jesteśmy właścicielem jako 
miasto tejże działki i sprzedajemy z wszystkimi naniesieniami jakie się na tym znajdują. Aczkolwiek jest to błąd 
być może grubej kreski. Teraz tak jak powiedziałem wcześniej zainteresowanym w nabyciu jest spółka Best- 
Eko, która jest właścicielem w 99% tego budynku”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnik: „Czy to jest sprzedaż działki wraz z narożem tego budynku?”  
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Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „Traktujemy tą działkę jednak jako niezabudowaną”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ja będę z Panem polemizować, bo na rysunku widać wyraźnie, że 
jest to kawałek naroża jakiejś posesji. Ja nie wiem co to jest za budynek, ale pytam jeszcze raz czy jest zgoda 
właściciela na sprzedaż kawałka jego nieruchomości?”. 
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „Nie występowaliśmy o takiej zgody, a gdyby nieruchomość 
była zabudowana jakąś częścią budynku… gdyby miasto sprzedawało nieruchomość zabudowaną fragmentem, 
wyraźnym fragmentem innego budynku, także nie byłoby podstawy, żeby miasto prosiło  właściciela pozostałej 
części o sprzedaż, a wręcz przeciwnie zachęcałoby tego właściciela do wykupu tej naszej części”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Przed chwileczką w poprzedniej uchwale podejmowaliśmy 
uchwałę sprzedającą taki wąziutki pasek na rzecz organizacji Focus z tego względu, że przy budowie jak się 
okazało postawili ścianę budynku na naszym terenie i w tym momencie sprzedajemy ten kawałek, 
sprzedawaliśmy ten kawałek paska na rzecz właśnie tego Focusa nie pytając o zgodę czy możemy sprzedać, bo 
oni chcą kupić i uregulować oczywiście tą sprawę. Podobna sytuacja jest tutaj w Kłokocinie, o której Pani 
Radna pytała, że cały ten szary mniej więcej, przynajmniej ja go tak widzę, jako szary obszar na tej mapie którą 
ja widzę jest własnością firmy Best-Eko czyli jest tam oczyszczalnia ścieków i oni  w tym momencie, czyli na 
ich rzecz to sprzedajemy ten kawałek czy tą działkę, która w chwili obecnej jest nasza, a jak widać znaczna 
część tej działki oni jako użytkują czy zabierają. Więc nawet gdyby tam rzeczywiście to nie była tylko wina 
czerwonej kreski, która jest może niewłaściwej szerokości zaznaczona i chodziło regulacje narożnika tego 
budynku, który jest własnością firmy Best-Eko, nie spodziewamy się problemów, że będą chcieli to dokupić, 
ale tak jak powiedział Pan Naczelnik ten budynek nie figuruje na naszej działce jest przypisany do tej 
pozostałej. W związku z powyższym sprzedajemy czy dosprzedajemy właśnie tejże firmie działkę 
niezabudowaną, a myślę że ta transakcja spowoduje, że nie będzie żadnych wątpliwości gdzie te naroże na tym 
rysunku oczywiście, bo w rzeczywistości może być inaczej kto jest jego właścicielem”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
9. Zamiana nieruchomości.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Ja nie mogę zrozumieć jak to się dzieje, że w gminie nie jest 
przestrzegane prawo własności. Gmina użytkuje teren należący do Tauronu, Tauron użytkuje teren należący do 
gminy. Chciałabym wiedzieć ile jeszcze takich przypadków w gminie mamy? - to raz. Po drugie: jak długo trwa 
takie zamienne użytkowanie niewłasnych terenów? I wreszcie z czyjej inicjatywy dochodzi do uregulowania 
praw własności?”   
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Szanowni Państwo, to jest trudne pytanie. Myślę, że 
większość z nas - może za wyjątkiem tych najmłodszych Radnych - pamiętają w jakim kraju mieszkaliśmy czy 
żyliśmy gdzie prawo własności nie było przestrzegane i tego typu sytuacje jak dziś, czyli (…)  nazywało się to 
że jest to Skarb Państwa w związku z powyższym, można się budować. Energetyka, bo jeżeli chodzi o tą 
działkę (…) należała do energetyki te wszystkie pozostałe zabudowania są jej, teraz to się nazywa Tauron, 
pobudowali się, zajmowali w wyniku powstania samorządu terytorialnego różnych działek związanych  
z komunalizacją. Te działki i inne działki stały się własnością komunalną. W związku z powyższym dzisiaj 
dochodzi do regulacji. Tereny z kolei, na które chcemy się zamienić zajmowane przez Rybnickie Służby 
Komunalne może niedokładnie według tej zasady o której przed chwileczką powiedziałem, natomiast był też 
teren wolny wykorzystywany na zaplecze, na jakieś tam powiedzmy różne materiały, które są składowane na 
terenie RSK  (…) Ile jeszcze takich sytuacji jeszcze jest w mieście nie wiem. Jest ich na pewno dużo. 
Przypomnę tylko, że wprowadzając ustawę o samorządzie terytorialnym w 1999 roku założenie było takie, że 
komunalizacja nastąpi w trakcie pierwszej kadencji, czyli czterech lat. Większość z nas, tzn. Pani Radna i ja 
uczestniczyliśmy w tamtych działaniach. Mamy rok 2015 czyli obchodzimy w tym roku 25-lecie samorządu  
i wiele tych spraw nadal nie jest uregulowanych, skomunalizowanych. Wiele jest. Przypomnę również, że  
z dobre 80 % dróg funkcjonujących jak się okazywało było drogami wykonanymi w tamtym systemie na terenie  
prywatnym, przez wiele lat właściciele płacili podatek od swoich nieruchomości, na których była droga, po 
których jeździły samochody. Większość tego typu przypadków jest już uregulowana przynajmniej pod takim 
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kątem żeby byli właściciele nie płacili podatków za to, ale jeszcze proszę Państwa mamy tereny, które są  
w chwili obecnej przy różnego rodzaju inwestycjach, remontach, przebudowach dróg jeszcze regulowane i te 
stany własnościowe są regulowane. Także nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie ile takich 
działek jest i jak długo to jeszcze potrwa. Należałoby… czy wszystkim jak sądzę zależałoby, żeby to stało się 
bardzo szybko i żeby takich sytuacji nie było. Natomiast one po porostu są i sukcesywnie je czyścimy. Na czyj  
wniosek się to dzieje? Najczęściej na wniosek stron albo właśnie tak jak tutaj Tauron wystąpił, jest mu 
potrzebne dojście czy powiedzmy możliwość połączenia się z ulicą Raciborską w związku z powyższym 
zawnioskował. Nam tereny przy RSK też są potrzebne więc dochodzi do zamiany regulacji takich czy innych”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
10. Wydzierżawienie nieruchomości.  
 
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
12. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
 
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Jeszcze na kanwie poprzedniej uchwały dotyczącej nabycia 
nieruchomości w Niewiadomiu przy Ignacym nasuwa mi się takie spostrzeżenie, ewentualnie powiedzmy wręcz 
bym nazwał to takim jeszcze apelem do Pana Wiceprezydenta odnośnie pomysłów co tam robić. Według mojej 
oceny to co Pan zaprezentował na spotkaniu wczorajszym jest ciekawe na pewno, ale żeby to co Pan 
zaprezentował nie kończyło powiedzmy tego całego worka pomysłów, żeby to była sprawa jak gdyby otwarta 
do dyskusji do że tak powiem zgłaszania wręcz przez mieszkańców, żeby to było na zasadzie takiej burzy 
mózgów. Dlaczego? Dlatego żeby stworzyć na tym terenie tak naprawdę taki jeszcze inny jakiś generator ruchu, 
bo wyobrażam sobie, że powiedzmy do baru mlecznego… ja rozumiem no po prostu nie przyjdzie ktoś z bardzo 
daleka tak? Tak samo oglądać czy powiedzmy wyroby jakieś tam rękodzieła itd. no to też ktoś raz przyjedzie  
i na tym się skończy. Tam będzie według, mnie według mojej oceny potrzebny jest generator ruchu – tzn. coś 
innego co przyciągnie ludzi, a ludzie przy okazji wejdą do takiego powiedzmy pomieszczenia do innego 
pomieszczenia, zobaczą maszyny itd., bo samo z siebie to miejsce nie będzie według mnie na tyle atrakcyjne 
żeby po prostu powtarzać wycieczki, powtarzać zwiedzanie tego, tych obiektów. A to powinno być tak, że jak ja 
mając dzieci na przykład czy młodzież przyjeżdża w to miejsce, żeby to była powtarzalność pewna, żeby po 
prostu w ciągu roku można było to miejsce odwiedzić trzy, cztery razy. Żeby tam się znalazły pewne obiekty 
nie wiem może sportowe, może jakiekolwiek, nie wiem. Ja mówię teraz tutaj sam nie wiem, ale w każdym razie 
moja sugestia. To jest jedno takie pytanie w zasadzie. Ja nie wymagam powiedzmy w tej chwili odpowiedzi 
generalnie. To jest tylko takie moje stwierdzenie i koniec”. 
 
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Ten katalog pomysłów jest jak najbardziej otwarty i nie 
wyobrażam sobie jak tam nie będzie dużo różnych wydarzeń o charakterze zróżnicowanym to te miejsce nie 
będzie żyło, bo nie ma tam możliwości zjazdów na dół z takim obiektem jak np. Kopalnia Guido. Nie wygramy, 
dlatego będziemy musieli być elastyczni i pomysłowi dlatego jestem jak najbardziej otwarty na wszelakie 
pomysły. Natomiast jeżeli chodzi o bar mleczny, który się tu pojawił, w budynku sprężarkowi musimy 
wymyśleć taką usługę, która będzie zaspokajała potrzeby społeczności lokalnej trochę. W sensie takim, że 
dawała im pracę ale też odpowiadała jakoś na potrzeby bezpośrednie mieszkańców Osiedla Morcinka  
w Niewiadomiu i bar mleczy na chwilę obecną wydaje mi się dobrym pomysłem. Ale jak będą inne ciekawsze 
to jak najbardziej możemy je zmienić. Co więcej, my ten bar mleczny… przecież nie zrobimy baru mlecznego 
w całym takim ogromnym obiekcie,  to będzie tylko jakaś tam mała część”. 
 
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja tak myślę, że właśnie jeszcze tu przytaczając sprawy tego 
baru mlecznego, jeżeli ktoś był w Kopalni Guido, ta kopalnia już dosyć długo istnieje w sensie powiedzmy pod 
kątem udostępniania do zwiedzania itd. Jest tam również taki bar udostępniony i tak już powiedzmy porównując 
tutaj do naszej sytuacji ten bar jest obsługiwany chyba przez outsourcing powiedzmy na jakiejś tam zasady 
umowy itd. Nie ma tam specjalnie wielkich, że tak powiem rewelacji, no ale jest tam jakiś powiedzmy chlebek 
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 z tłustym itd., ogórek, tego typu. Ja sobie wyobrażam w ten sposób, że np. jak już rzeczywiście ten bar mleczny 
to jest ciekawa sprawa, żeby powiedzmy ludzie, którzy to zorganizują to jest raz to muszą się sami 
zorganizować, wiadomo miasto nie będzie prowadziło baru mlecznego, żeby się sami zorganizowali i w tym 
momencie oni mogą robić powiedzmy wręcz katering prawda? Na tym terenie prawda dostarczać itd. Także 
tych ludzi trzeba po prostu tam znaleźć. To nie jest rola miasta, że my teraz utworzymy np. Hossa będzie 
powiedzmy jeszcze działa w tym zakresie, chociaż to też jest możliwe bo są fachowcami w tym zakresie tak?”  
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Można utworzyć bar z lat komunistycznych, łyżki na 
łańcuchach na przykład”. 
 
Jerzy Lazar -  Radny Miasta Rybnika: „Jeśli chodzi o sprawy na OSP Orzepowice, chciałbym podziękować 
przede wszystkim za działkę zieloną, która została dołączona do terenu OSP Orzepowice. Natomiast prosiłbym 
o wybudowanie dalszej części zgodnie z projektem, który został zatwierdzony. OSP Orzepowice miało mieć 
świetlice, której nadal nie ma. Nie ma w dzielnicy świetlicy, a tworzy się młodzieżówka i w okresie zimowym 
znowu nam się rozpadnie, bo teraz spotykają się na zewnętrz. Jeśli chodzi o teren działki dołączonej będzie tam 
skwerek, planujemy parking dla kibiców ZUCHA Orzepowice i oczywiście dla tych, którzy będą przyjeżdżać  
do ćwiczeń na siłowni napowietrznej. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć, że na dwóch sesjach Prezydent 
mówił o ukończonych pracach na ZUCHU Orzepowice, Prezydent był 14 kwietnia z zastępcą oczywiście 
i nadal nic więcej się nie dzieje, murawa jest fatalna, jest spadek na murawie więc przy każdym deszczu trawa 
gnije. Nie wiem czy do trzech lat MOSiR ukończy te prace, bo okręgówka nam naprawdę dobrze prosperuje.  
Może będą w czwartek lidze i te 150 siedlisk, które są wymagane, żeby była licencja na te boisko, poza tym 
jeszcze barierki brakują, tylko został ukończony budynek, którego budowa trwała prawie 7 lat. Poza tym 
działacze, którzy opiekowali się tym boiskiem robią boisko treningowe i chyba szybciej ukończą niż MOSiR,  
a MOSiR w najbliższym czasie zajmie się przygotowaniem do Doby. Wszystkie siły, rezerwy zostaną tam 
skierowane. Poza tym jeszcze są igrzyska polonijne, znowu dodatkowe prace. Natomiast cały czas obserwuję 
dziennie jak prace wykonują przy Kąpielisku RUDA na boiskach. I wreszcie może ktoś pomyśli, bo znowu we 
wrześniu okaże się, że murawa nie jest związana i we wrześniu ZUCH Orzepowice nie przystąpi do rozgrywek. 
Prosiłbym jeszcze również o sygnalizacje świetlną, gdzie cały czas mówi się o kłopotach z przejściem przez 
Henryka Mikołaja Góreckiego od ulicy Świętego Józefa do zespołu szkolno-przedszkolnego”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Panie Radny jeśli chodzi o budowę tej świetlicy to ja też 
bardzo proszę w takim razie Pana Radnego o walkę i włożenie tego zadania do budżetu miasta, jako że Pan 
Prezydent i my możemy wykonywać tylko to, co jest uchwalone w budżecie miasta. Takiego zadania nie ma. 
W związku z powyższym jeżeli takie zadanie się pojawi, to będziemy wtedy budować, bo tak to po prostu 
wygląda i Pan Radny jako doświadczony Radny doskonale o tym wie. Co do zakończonych prac na boisku – 
rzeczywiście byliśmy w terenie, byliśmy  zdziwieni sytuacją, którą żeśmy zastali i podjęliśmy działania 
oczywiście naprawcze żeby to doprowadzić do końca, ale mówię to nie jest sytuacja, która dzieje się na 
zasadzie pstryknięcia palca czy z dnia na dzień można zadziałać. W związku z powyższym bardzo proszę  
o trochę cierpliwości i doprowadzimy sytuację na tym boisku do końca, bo w takiej sytuacji w jakiej dzisiaj jest 
być nie może. Co do sygnalizacji świetlnej na Góreckiego - temat jest trudny, znany zresztą  Panu Radnemu. 
Tam nie mamy zasilania energetycznego, żeby takie światła zrobić. Wcześniej oczywiście na etapie budowy tej 
drogi było to niewymagane. To co można było zrobić, czyli ograniczyć prędkość, dodatkowo wyposażyć to 
przejście dla pieszych w pulsujące światła, zostało zrobione. Natomiast na tym etapie tak to musi pozostać. 
Jeżeli znajdziemy rozwiązanie i środki oczywiście na zadanie inne to nad tematem oczywiście… czy temat 
będzie dalej żył. On nie jest oczywiście odstawiony na półkę, ale nie jest to zadanie, które można rozwiązać  
z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień”. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Na początku dziękuję serdecznie za usunięcie pnia drzewa na 
ulicy Żużlowej. A teraz mam następujące sprawy, mianowicie na poprzedniej sesji mówiłam, że odpady zielone 
są dopiero zbierane od miesiąca maja, Pan Prezydent mi odpowiedział, że prawdopodobnie jest aneks do 
harmonogramu, ale ręki sobie uciąć nie da i bardzo dobrze bo by Pan Prezydent był dzisiaj bez ręki, a szkoda.  
Bo oczywiście takiego że tak powiem po prostu dokonania przesunięć odbioru odpadów zielonych na miesiąc 
kwiecień formalnie nie było, zresztą świadczy o tym także notatka w dodatku Kocham Rybnik z 3 kwietnia, 
gdzie jest powiedziane, że już zostały zakończone przetargi na wywóz nieczystości, a ostatnie zdanie brzmi tak: 
„Z kolei odbiór odpadów zielonych przed terminem odbioru wyznaczonym zgodnie z harmonogramem jest 
możliwy po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu tego faktu w Referacie Gospodarki Odpadami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej”, numer telefonu - ja zadzwoniłam, ponieważ ja miałam takie odpady. Po trzecim 
telefonie, te odpady zostały odebrane, ale przy trzecim telefonie to już Pani się chyba na mnie zdenerwowała, bo 
powiedziała tak: „Proszę Pani w ogóle to niech Pani się cieszy, że te odpady będą zbierane, bo to nie są żadne 
zielone tylko suche trawy”. No z przykrością stwierdzam, że u mnie oprócz suchych traw bardzo dużo zielonych 
,bo ja mam do obcinania: cisy, jałowce, żywotniki i jest tego sporo. Ale konkluzję mam taką: bardzo proszę, 
żeby wyciągać wnioski z błędów popełnionych w latach poprzednich, bo ja pamiętam że w roku 2014 również 
żeśmy korygowali ten harmonogram i przesuwaliśmy odpady zielone do odbioru z miesiąca maja na kwiecień. 
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Więc uważam, że zabrakło tego w warunkach przetargu, jaki był organizowany na lata 2015 – 2016. Następna 
sprawa: już po raz czwarty, może ja już jestem nudna, ale teraz to ja się już tak trochę wkurzyłam, chodzi  
o pracownię Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Pan Prezydent Koper mi powiedział: „zasadniczo ma Pani rację i my poślemy tam urzędników, żeby 
z Panem porozmawiał, by prace wykonywał w pracowni”. Dostałam odpowiedź na moją interpelację, a jakże, 
ale z tej odpowiedzi nie wynika żeby jakikolwiek urzędnik czy jakiekolwiek służby pofatygowały się w to 
miejsce i z Panem porozmawiały. Natomiast ta trzecia odpowiedź w ostatnim zdaniu to ja Panu przeczytam jak 
brzmi: „W przypadku stwierdzenia przez osoby sąsiadujące z prowadzoną przez Pana Leszka dane 
niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej działalnością 
gospodarczą uciążliwości, które powodują brak możliwości korzystania z własnej posesji, osoby te powinny 
wystąpić na drogę cywilną korzystając z art. 144 Kodeksu cywilnego”. Proszę Państwa to jest kpina z 
mieszkańców. Miasto sobie z Panem nie może poradzić, nie potrafi go okiełznąć, 
a mieszkańcowi wskazuje drogę postępowania cywilnego. Ja gratuluję tym urzędnikom, którzy to pismo 
przygotowywali dobrego samopoczucia. A nawiasem mówiąc chciałabym wiedzieć, czy Pan dane 
niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ma 
pozwolenie na prowadzenie prac w kamieniu w pracowni czy w plenerze? Bo robi to w plenerze, a nie  
w pracowni. I jeszcze ostatnia sprawa. Już teraz się streszczę. Z ogromnym zaskoczeniem stwierdziłam, że na 
ulicy Orzepowickiej jest bar „Holba”, który handluje napojami alkoholowymi przez 24 godziny na dobę, ale to 
może nie było by nic takiego, tylko ten bar jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Nie jest odgrodzony trwale w ten sposób, żeby nie było kontaktu wzrokowego i słuchowego, 
no więc dzieci chodzą i patrzą. Ja nawet rozumiem pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, bo uchwała Rady Miasta, na której Ci urzędnicy pracują - ona jest z 19 lutego 2003 roku -  
i oględnie mówiąc nie precyzuje w jakiej odległości powinny być zlokalizowane tego typu lokale biorąc pod 
uwagę szkoły, przedszkola, żłobki itd. Jest powiedziane tak: „Nie mogą być zlokalizowane w najbliższej 
okolicy”. Jest to tak nieprecyzyjne, że pracownicy naprawdę mają problem, a to że tam zostało zezwolenie 
wydane, uważam, że tam nikt nie był, bo przynajmniej by wymusił na tym Panu, żeby tam zrobił jakieś trwałe 
odgrodzenie od tej posesji szkoły i drogi. I w związku z tym mam wniosek żeby wrócić do tej uchwały Rady 
Miasta, która brzmi następująco: „W sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych”. Spróbować ją przeredagować, żeby ona była czytelna zarówno dla 
pracowników jak i osób, które starają się o koncesję. Ja jestem tym zbulwersowana dlatego, że miasto corocznie 
wydaje wiele milionów złotych na walkę z alkoholizmem i narkomanią, a tutaj nie potrafi sobie poradzić z tym 
żeby odgrodzić trwale bar od przejścia do szkoły i widoku dzieci. Tam już była kontrola miejskiej komisji, Pan 
dostał zalecenie. Ponieważ ja tam blisko mieszkam, to od czasu do czasu będę tam podjeżdżać i patrzeć czy to 
trwałe odgrodzenie, żeby nie było kontaktu wzrokowego i słuchowego został w tym barze dokonany czy nie. 
Jeszcze mam jedną prozaiczną sprawę: bardzo proszę żeby na ulicy Kominka w Rybniku postawić przynajmniej 
jeden kosz na śmieci, bo jeden jest na postoju taksówek. Jest to ulica dość często odwiedzana, ponieważ ludzie 
tamtędy chodzą do kościoła i na zakupy. Nie mając koszy wiadomo rzucają śmieci na chodniki”.  
 
Maria Polanecka-Nabagło – Radna Miasta Rybnika: „Ja chciałam tylko przekazać Pani Krystynie Stokłosie, 
że 7 marca Rada Dzielnicy skierowała pismo do Pana Prezydenta o zmianę właśnie tej uchwały. Jest to w toku. 
Myśmy ten temat też rozpatrywali”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) Szanowni Państwo, Pani Radna, jeżeli chodzi o odpady 
zielone, faktem jest, że mamy regulamin jaki mamy. Dwa miesiące temu nastąpiła zmiana ustawy o odpadach 
wprowadzając czy nakładając na miasta nowe obowiązki. Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowych uchwał, 
bo musimy nowe uchwały związane z gospodarką śmieciową wdrożyć i myślę, że albo na następnej sesji albo 
na sesji czerwcowej Wysoka Rada będzie zajmowała się tymi tematami. W związku z powyższym m.in. też 
będzie możliwość ewentualnie zmiany regulaminu. Natomiast proszę również pamiętać o tym i mimo wszystko 
zrozumieć, że pewnych rzeczy do końca w tym okresie zrobić się nie da. Jeżeli my mamy jeszcze trwające 
umowy na dwóch sektorach, które no zakładałem pewnego rodzaju częstotliwość odbioru, z odpadem zielonym 
jak się okazuje jest największy problem dla firm odbierających i zagospodarujących ten odpad. W związku  
z powyższym firmy my tak do końca przymusić nie możemy, no bo w zakresie obowiązków, które przyjęli na 
siebie robić mają takie, a nie inne zadania i jeżeli nie wyrażają na to zgody, to tak do końca przymusić nie 
możemy. Uruchomiliśmy działania na telefon, tu no nie ukrywam, bo spodziewałem się tego pytania więc  
w tym momencie rzeczywiście trzy dni tak powiedzieliśmy, do trzech dni będzie to odebrane. Pani Radna 
zadzwoniła w piątek, powiedzieliśmy do trzech dni, trzy dni mijały w poniedziałek i w poniedziałek oczywiście 
była interwencja Pani Radnej, że trzy dni nie usunęli, a była po drodze sobota i niedziela i rzeczywiście firma 
tego nie wykonała. W następne trzy dni już te odpady odwieźli. Proszę Państwa odpad zielony jest problemem. 
Nie wiem, zrobił się dużym problemem w mieście. Skąd takie ilości odpadów się biorą? Tzn. mogę sobie 
wyobrazić, rosną po prostu. Natomiast mamy proszę Państwa trzy konkretne miejsca w mieście, gdzie 
potencjalnie ten odpad zielony  można samemu dowieźć żeby nie czekać na termin wywozu. Ja osobiście jak 
koszę trawę, to w zasadzie nigdy nie wystawiam przed swój dom tylko zawsze zawożę to do miejsc, gdzie to 
można złożyć. Takie miejsca są oczywiście firmie Best-Eko na ulicy Rycerskiej, gdzie jest regionalna instalacja 
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zajmująca się właśnie odpadami zielonymi, jest oczywiście na ulicy Kolberga i są nasze zakłady zieleni 
miejskiej przy ulicy Pod Lasem, gdzie potencjalne te ilości odpadów zielonych po skoszeniu, po jakimś tam 
cięciu pielęgnacyjnym można dostarczyć (…). Myślimy nad tym, będziemy nad tym pracować, ale też nie 
wszystko możemy zrobić od razu,  a tak jak powiedziałem na telefon, jeżeli jest takie zapotrzebowanie to 
zobowiązaliśmy firmę żeby przed tym okresem majowym kiedy już zgodnie z harmonogramami będzie 
odbierany odpad zielony, firma podjechała i odebrała od mieszkańca taki odpad. Myślę, że w tych nowych 
regulaminach w ogóle poprawki do ustawy powodują, że będziemy musieli dwa razy w miesiącu odbierać 
odpadki zielone, a nie raz w miesiącu jak to jest w chwili obecnej. Co do pracowni dane niepodlegające 
udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Pani Radna no przeczytała 
to zdanie, które pasuje do jej wypowiedzi. Myślę, że w tym piśmie, które było skierowane do Pani Radnej jest 
m.in. wyjaśnienie, że w pracowni Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej  była przeprowadzana kontrola m.in. przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, który stwierdził jednoznacznie, że naruszeń przepisów w tym zakresie czy naruszenia 
przepisów nie następuje. W związku z powyższym my jako Urząd nie mamy  możliwości zakazania takich czy 
innych działań tym bardziej, jeżeli organ nadrzędny jeszcze nad tymi sprawami stwierdza, że takiego naruszenia 
czy szkody dla środowiska nie ma. W związku z powyższym stąd m.in. się pojawiło to zdanie o tym, że jeżeli 
rzeczywiście któremuś z sąsiadów to przeszkadza to pozostaje postępowanie cywilne. Bo tutaj rzeczywiście 
chodziło o działania administracyjne. One są ograniczone do pewnych działań, które zostały wykonane i w tym 
momencie zostało stwierdzone, że naruszenia nie ma więc mamy z tym problem. A oczywiście rozmowa  
z Panem dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej - sam ją przeprowadzałem, bo znam tą osobę - sugerując, że powinien prowadzić to pod zamkniętym 
pomieszczeniu, ale tak jak powiedziałem, że nie mamy możliwości w 100% wymuszania na nich  takich, a nie 
innych działania jak on pokazuje - przepraszam bardzo, była kontrola, ja nie szkodzę środowisku. Co do kosza 
na śmieci - zaczyna się wiosna, w związku z powyższym te  kosze wyjeżdżają dopiero na miasto. Zapisałem 
sobie i ruszamy. Wiadomo, że te kosze są w okresie zimowym likwidowane z naszego miasta, żeby nie uległy 
zniszczeniu. Co do baru przy Orzepowickiej - ja myślę tak: jest wniosek, myślę że komisje Rady Miasta mają 
prawo zajmować się takim tematem, tym tematem i jakieś powiedzmy sugestie czy zmiany regulaminu w tym 
zakresie wprowadzić. Również proszę Państwa jest problem, że mamy takie ustawy, a nie mamy… te 
działalność polegająca na sprzedaży czy podawaniu napojów alkoholowych ma swoje przepisy.  Ja pamiętam 
takie działania, które były wprowadzane odległość 50 czy 100 metrów od innego obiektu, no to w tym 
momencie osoby prowadzące taką działalność robiły dojścia, wygradzały to płotkami żeby uzyskać te 
wymagane ilość metrów dochodziło do paranoi. Nie ma ustawowego nakazu, żeby to wygradzać jakimiś 
szczelnymi płotami żeby odgrodzić od szkół. W związku z powyższym jest z tym problem i administracyjnie 
wyegzekwowanie czy jakieś… zgadzam się z Panią Radną, że pewne działa mogłyby być podjęte, tylko tak jak 
powiedziałem administracyjnie takich praw do końca nie mamy. I jest to temat trudny. Natomiast myślę, że na 
początku kadencji stosowne komisje mogą się tym tematem zając i zaproponować jakieś rozwiązania. My ten 
temat skierujemy do Państwa”. 
 
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Zwracam się ponownie z prośbą o przywrócenie linii 49 po 
kolejnych interwencjach mieszkańców Boguszowic, Gotartowic, nawet Chwałowic. Jest jednak jej brak, jest 
dużym utrudnieniem dla mieszkańców tych dzielnic. Niewątpliwie w piśmie, które otrzymałam już od Pana 
Prezydenta - odmownym, był głównie wyeksponowany rachunek ekonomiczny. Oczywiście możliwość na 
trasie Boguszowice - Gotartowice - Chwałowice jest dojazdu, ale sprawia wiele kłopotów mieszkańcom. 
Zwracali się ponownie do mnie uczniowie IV LO, technikum budowlanego, pracownicy KWK Chwałowice, 
którzy na pierwszą zmianę naprawdę mają wielką trudność z dojazdem. Pragnę podkreślić, że ja nie wnoszę  
o to, aby likwidować obecną trasę linii 49 - tu uśmiecham się do Pana Radnego Mariusza Wiśniewskiego 
dlatego, że wiem, że dla mieszkańców Boguszowic Osiedle obecna linia 49 jest wielkim ułatwieniem, skraca 
czas, ale proszę o dodatkową 49a może, który ułatwi również mieszkańcom tutaj omawianych dzielnic po 
prostu dojazd do tych Chwałowic bezpośredni, bez czekania itd. W załączeniu dołączam listy z podpisami 
myślę, że 220 – 230 osób. Więc proszę o jak najbardziej o tutaj przychylne rozpatrzenie mojej prośby”.  
Interpelacja została złożona na piśmie na ręce Pana Janusza Kopera – Zastępcy Prezydenta Miasta.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Odpowiedź tym razem będzie krótka (…) Szanowni Państwo 
pracujemy nad uruchomieniem dodatkowego kursu po starym śladzie. Będziemy go obserwowali. Jeżeli okaże 
się, że napełnienia są nijakie bądź zbyt małe to oczywiście wtedy wycofamy się i  zlikwidujemy ten kurs. 
Dziękuje, że Pani wspomniała o tym, że przebieg po nowym śladzie jest atrakcyjny dla znacznej ilości 
pasażerów. Oczywiście my musimy patrzeć na ekonomiczność tego rozwiązania. Przygotowujemy rzeczywiście 
uruchomienie dodatkowego autobusu po starym śladzie. Jeżeli będą pasażerowie z niego korzystali to on 
pozostanie. Jeżeli po pewnym czasie okaże się, że korzysta  z tego jedna, dwie czy trzy osoby to będziemy to  
jednak likwidować, ale wniosek przyjmuje i będzie rozpatrywany tak jak powiedziałem”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Do Prezydenta Miasta Rybnika w związku z odpowiedzią na 
interpelację dotyczącą likwidacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żorska - Brzezińska oraz na 
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zjeździe do Tesco. Mimo że odpowiedź na moją interpelację w sprawie likwidacji sygnalizacji świetlnej przy 
zjeździe do Tesco i budowa ronda przy ulicach Żorska, Przyjaźni, Brzezińska jest negatywna, pragnę jednak 
podziękować za szybką odpowiedź. Nie zgadzam się z następującymi stwierdzeniami zawartymi w piśmie, 
a mianowicie: 1. Pragnę zwrócić uwagę że kwestia włączania się do ruchu pojazdów korzystających z centrum 
handlowego, winna być moim zdaniem przez nie zaprojektowana i wykonana, a koszt ich wykonania nie 
powinien obciążać budżetu miasta. Stąd powoływanie się na znaczne obciążenie finansowe budżetu miasta przy 
realizacji ronda w rejonie  Żorska, Przyjaźni są nie na miejscu. 2. Argument co do dodatkowego dociążenia 
ronda Powstańców Śląskich jest całkowicie chybionym, o czym świadczy chociażby obecne blokowanie tego 
ronda zwłaszcza w godzinach od 13 do 16, które spowodowane jest wyłącznie sygnalizacją świetlną przy 
centrum handlowym Tesco oraz jej całkowitym niezharmonizowaniem z sygnalizacją na skrzyżowaniu z ulicą 
Przyjaźni. 3. Powoływanie się na konieczność ochrony pieszych i ich udział w ruchu w rejonie centrum 
handlowego jest również pozbawione racji. Budowa ronda absolutnie nie wyklucza ruchu pieszego.  
4. Mam nadzieję, że zaproponowana w odpowiedzi na moją interpelację przebudowa sygnalizacji świetlnej 
skrzyżowaniu ulic Żorska – Przyjaźni - Brzezińska oraz skoordynowanie jej z sygnalizacją na wjeździe do 
Tesco chociażby w niewielkim stopniu poprawi płynność na ulicy Żorskiej. I jeszcze mam jedną interpelację do 
Prezydenta Miasta Rybnika, dotyczy zmiany organizacji ruchu na rondzie Żorska. Jako kierowca, który kilka 
razy dziennie przejeżdża rondo Żorska pragnę zwrócić uwagę na zastosowane tam niebezpieczne rozwiązanie 
komunikacyjne. Na wjeździe na rondo z ulicy Prostej w kierunku Żory wyznaczone są dwa pasy ruchu 
oddzielone wysepką. Jednym mijając rondo można jechać do centrum, drugim jak myślę w zamiarze 
projektantów było skierowanie ruchu poprzez rondo w ulicę Prostą. Niebezpieczeństwo, o którym mówię 
wynika z faktu, że część kierowców poruszających się w kierunku centrum ustawia się właściwie na prawym 
pasie, dojeżdżając do wysepki z jej prawej strony. Zmuszeni są ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym tzw. 
kierowcą cwaniaczką, którzy widząc, że na prawym pasie ustawiło się kilka pojazdów i można je szybciej 
wyprzedzić wjeżdżają na rondo z lewego pasa, a następnie kierują się do centrum. Proponowane przez mnie 
rozwiązanie doskonale sprawdza się już na innych rondach o dużym natężeniu ruchu np. Gliwicka od strony 
Wyzwolenia. Należy zlikwidować istniejącą wysepkę i oddzielić dojazd do ronda wyłącznie liniami na jezdni 
zaznaczonym na jednym skrętów w prawo, a drugim jazda na wprost. Analogicznie jak na wyżej wymienionym 
rondzie. Pragnę zwrócić również uwagę, że koszt tej modernizacji byłby niewielki, polegający wyłącznie na 
usunięciu wysepki i wyrównaniu nawierzchni”.  
Powyższe interpelacje zostały złożony na piśmie na ręce Pana Janusza Kopera – Zastępcy Prezydenta Miasta.  
„I jeszcze jedna uwaga: na ostatniej sesji prosiłam o uzupełnienie słupków drogowych przy drodze za hałdą. 
Niestety moja prośba albo nie została zauważona albo zapomniana. Nie chciałabym powiedzieć, że 
zlekceważona. Bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie tej prośby”. 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Likwidacja na rondzie Żorskim, przyjmuję oczywiście. Może 
nie będę polemizował z Panią Radną. Sytuacja z ostatnich w sumie kilku lat, gdzie na tym miejscu mimo 
wszystko do żadnych poważnych zdarzeń nie doszło, nawet do stłuczek sugeruje na tym, że co prawda  takie 
zdarzenie mogłoby mieć miejsce, ale nie miało miejsca. Oczywiście wyeliminowanie tzw. cwaniaczków jak to 
Pani Radna określiła, nie jesteśmy w stanie żadnym rozwiązaniem. Jeżeli zlikwidujemy tą wysepkę, to można 
się jeszcze spodziewać, że jeszcze spodziewać, że z tego prawego pasa, który byłby w tym momencie 
wyznaczony do jazdy w kierunku ulicy Żorskiej do centrum będzie ktoś jeszcze próbował  jak sobie przypomni 
np. skręcić w lewo i jechać w kierunku ulicy Prostej. Więc to pogorszyło by sytuację. Mamy w mieście, od 
wielu lat funkcjonuje komisja, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z organizacją ruchu.  
W ramach tej komisji są przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej naszego ZTZu, powiedzmy fachowcy nasi, 
którzy pracują w Wydziale Komunikacji, w Wydziale Dróg. W przypadku jeszcze innej rzeczy są powoływani 
jeszcze inni fachowcy. Więc tego typu rozwiązania komunikacyjne są rozpatrywane przez tą komisję i myślę, 
że… oczywiście wniosek, możemy się nad nim pochylić, ale to rozwiązanie, które dziś funkcjonuje, mimo że  
nie jest idealne, bo tam rzeczywiście pas włączania powinien być dłuższy, ale nie mamy tam własnego terenu  
i takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Problem ze skrzyżowaniem czy z wyjazdem z Tesco jest 
rzeczywiście. Rozmowy na etapie powstawania tych sklepów były takie, że inwestorzy mieli to skrzyżowanie 
zrobić inaczej. Niestety tego nie zrobiono. Mamy tam rzeczywiście problem. Dzisiaj trwa przebudowa 
skrzyżowania Brzezińska – Żorska. W związku z powyższym my i tam m.in. gdzie będzie zgrywana długość 
świateł w taki sposób, żeby można było dokonywać lewoskrętu wjazdu zarówno do sklepów przy Tesco jak 
i w tym momencie, żeby w jak najmniejszym stopniu były blokowane ronda czy to Żorskie czy rondo 
Powstańców Śląskich. Mam nadzieję, że oczywiście po przebudowie tego skrzyżowania z ulicą Brzezińską ta 
sytuacja ulegnie tam poprawie. Natomiast musimy troszeczkę poczekać, aż te prace się skończą, bo dziś 
rzeczywiście jest tam w ogóle ruch wahadłowy i tam jest dosyć duży korek, szczególnie w godzinach szczytu,  
o których Pani wspominała się tworzy. Co do uzupełniania słupków, no proszę Państwa to też nie jest tak że… 
to oczywiście nie zostało zapomniane, ale słupki trzeba kupić, rozpoczyna się rok, Państwa wnioski są składane, 
natomiast nie wszystko można zrobić od razu. Wymaga to pewnych procedur po naszych stronach. W związku 
z powyższym temat był zanotowany i jakieś tam rozwiązanie znajdziemy”. 
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Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „ Chciałam odpowiedzieć Pani Prezydentowi, że jednak myli się 
twierdząc, że na rondzie Żorska nie dochodzi do stłuczek. Byłam świadkiem co najmniej dwóch. Są tam 
stłuczki i to bardzo częste. Dlatego proszę rozważyć likwidację jednak tej wysepki”.  
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Rybnicka Rada Seniorów poprzez moją osobę zwraca się   
z uprzejmą prośbą o jakąś skromną dotację na prowadzenie działalności Rady Seniorów. Prawdopodobnie 
mamy się spotkać 28 z Prezydentem Masłowskim, może i ten temat zostanie pozytywnie załatwiony, tak myślę 
- to jest jedna rzecz. Dziękuję pięknie za realizację natychmiastową postulatów mieszkańców z zebrania 
sprawozdawczo - wyborczego dot. starego basenu na Paruszowcu, na ulicy Mikołowskiej. Został zrobiony 
podstawowy porządek, wycinanie drzew następuje, wyśmiecanie itd.  Także zaczyna się coś dziać fajnego.  
W którym terminie mieszkańcy zauważyli, że Rada Miasta i Prezydent zaczynają coś robić w tym temacie. 
Jeszcze jeden temat taki mam. My walczymy z narkomanią i alkoholizmem itd. Młodzi sportowcy - amatorzy  
z klubów sportowych zwrócili się do mnie korzystając z boiska MOSiRu na Piaskach – Paruszowcu, żeby 
takimi sumami jak w regulaminie są, nie obciążać ich. Oni powiedzieli chcecie, to my będziemy bawili się 
w piwo, narkotyki, a nie pozwalacie nam za jakąś niska cenę grać. Chodzi konkretnie o… za  mecze trzeba 
będzie zapłacić, ale żeby za treningi i za dwie godziny po 70 zł jak oni z własnych składek żyją żeby jednak 
pomóc tym młodym ludziom i odrzucić od tematu alkohol, narkomania, s sprowokować ich do sportowego 
trybu życia. Jeszcze chciałem się dowiedzieć czy kanalizacja deszczowa na ulicy Mikołowskiej w kierunku do 
Stawowej też będzie robiona czy tylko do ronda Mikołowskiego?” 
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Zapisałem sobie tematy, natomiast zastanowimy się nad tym 
dofinansowaniem Rady Seniorów, bo chyba rzeczywiście w budżecie nie znalazły się środki na funkcjonowanie 
tejże Rady, więc temat, spotkanie będzie z Panem Prezydentem. Myślę, że tutaj więcej nic nie trzeba póki co 
powiedzieć. Opłaty pobierane przez MOSiR za wynajmowanie boisk - przyjrzymy się tematowi żeby pomóc. 
Wniosek Pana Radnego jest tutaj rzeczywiście słuszny.  Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację deszczową to nie 
odpowiem. Projekt przebudowy ulicy Mikołowskiej jest w trakcie wykonywania, oczywiście od ulicy 
Przemysłowej do granic miasta. Dopiero jak ten projekt będzie gotowy to będę mógł odpowiedzieć na jakim 
zakresie jest budowana kanalizacja. Wydaje mi się, że na całej długości, ale oczywiście tutaj nie chcę w 100%  
odpowiadać za te słowa, bo projekt jest w trakcie wykonywania. Dzisiaj my realizujemy przebudowę ulicy 
Mikołowskiej od Bazyliki do ronda Mikołowskiego. Tam kanalizacja deszczowa istnieje. My ją naprawiamy. 
Natomiast na całej długości był wymieniany wodociąg, a oczywiście budujemy teraz, w chwili obecnej drogę. 
Natomiast  tą kanalizację deszczową poprzez rękaw, jesteśmy w trakcie naprawy. Natomiast na tym dalszym 
odcinku Mikołowskiej, to będzie uzależnione, potrzeba od projektu”.   
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem dodać jedną sprawę. Chodziło mi o sprawę 
parkingu, cały czas przy tej przychodni. Pan Prezydent Koper sprawdzał możliwości, żeby powiększyć ten 
parking. Nie ma na razie tam możliwości. Ja widzę coś takiego: stare przedszkole na ulicy Przemysłowej 
zlikwidować. Naprzeciw tego przedszkola jest parking, do porządku doprowadzić i tych wszystkich kierowców 
zorganizować z Tenneco, którzy zajmują nam teren przy przychodni, ulokować na tamtym parkingu. Nie wiem 
czy to by nie było głupie, a miejsce by się znalazło na zawrócenie autobus, który tam zawraca. Ten teren jest 
niewykorzystany praktycznie, a można by było wykorzystać. To nie jest tak daleko do Tenneco stamtąd żeby 
podejść. Myśmy się przyzwyczaili pod dom, pod klatkę schodową podjeżdżać samochodem i to tak teraz mamy. 
Musimy się nauczyć trochę jednak przy tej trudnej sytuacji, dużej ilości samochodów inaczej na to patrzeć.  
(…)”.  
 
Mariusz Węglorz – Randy Miasta Rybnika: „Zacznę może od sparafrazowania słów Pana Prezydenta 
Kopera. Ja też byłem w terenie i też się zdziwiłem, bo 26 lutego wysłałem pismo do Urzędu Miasta z prośbą  
o załatanie dziur na ulicy Malinowej. Była wizja lokalna był Pan Naczelnik Hawel, rozmawialiśmy o tym chyba 
dwukrotnie na Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego, jakie było moje zdziwienie jak wczoraj jechałam 
na 50-tkę mojej cioci, która mieszka przy ulicy Malinowej i wjechałem do 5 z tych 8 czy 9 dziur. I tutaj to jest 
poważna kwestia, ale już pół żartem i chcę zapytać co jeszcze musi zrobić młody radny, który jest szefem 
Komisji Komunikacji i Transportu? Pisze pisma po prostu, żeby taką prostą sprawę Rybnickie Służby 
Komunalne naprawiły. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest następująca: chciałem dopytać czy jest 
szansa żeby w tych naszych Chwałęcicach na tym Gzelu przywieźć tym ludziom ten granulat żeby własnymi 
środkami i własnymi siłami mogli sobie poprawić jakość tych ścieżek. Żeby nie było, że jest tak źle chciałem 
podziękować Panu Prezydentowi również za odpowiedź jeśli chodzi o te przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Bardzo dziękuj, przekażę tę odpowiedź zainteresowanym mieszkańcom. Jeszcze jest kwestia jedna: mieszkańcy 
Niedobczyc, ulicy Modrzewiowej i Rymera w dniu 9 kwietnia wystosowali pismo do Urzędu Miasta w sprawie 
przyłącza do Elektrociepłowni Rymer. Tu bym też prosił o odpowiedź, ponieważ mieszkańcy już nie mogą się 
doczekać, odpowiedzi jeszcze nie otrzymali. Ja telefonowałem do naczelnika Wydziału Ekologii, zostałem 
poinformowany, że jest dotacja 50 % do przyłącza gospodarstwa domowego, ale nieprzekraczająca 4 000 
jednorazowo. Tak więc prosiłbym o bardzo szybką odpowiedź mieszkańcom, bo po prostu dzwonią do mnie  
i pytają się co w tej kwestii się dzieje. Chciałem podziękować Panu Prezydentowi Piotrowi Masłowskiemu  
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i Panu Prezydentowi Wojciechowi Świerkoszowi, że spotkali się ze mną w kwestii niepełnosprawnych, tzn.  
osób, które są dorosłe skończyły 25 rok życia i teraz są pod opieką jednostek miejskich, natomiast kilkanaście  
z nich nie ma takiej opieki i w kolejnych latach liczba tych osób będzie się zwiększała. Dziękuję Panowie, że 
podjęliście trud spotkania ze mną i merytoryczną dyskusję. Dziękuję za wolę wybrania się do Miasta Dąbrowa 
Górnicza, aby zobaczyć taki prawdziwy ośrodek, z prawdziwego zdarzenia, który tam Pan Prezydent 
wybudował. Jest to ośrodek, który łączy pomoc wszystkim niepełnosprawnym z terenu miasta i nie tylko. Jest 
tam również przedszkole dla dzieci zdrowych więc jest efektywność kosztów i bardzo wysoka opieka. Tutaj jak 
zobaczyłem sobie na stronie Miasta Dąbrowa Górnicza, w życiu każdy czyn powstaje wielkiego marzenia. 
Ja mam takie marzenie, żeby taki ośrodek powstał w Rybniku proszę Państwa. Chciałbym też podziękować 
Panu Prezydentowi Kuczerze, Prezydentowi Masłowskiemu i Panu Dyrektorowi MOSiRu, że podjęli trud 
spotkania się z osobami, które jeździły na kolonie do Doby. I na takim spotkaniu negocjacyjnym, mediacyjnym 
doszliśmy do porozumienia. Byłem tam obecny. Bardzo Panom serdecznie dziękuję.  (…) chciałem jeszcze 
podziękować Rybnickim Służbom Komunalnym, że w godzinę po moim telefonie zrobiły nadsypkę na 
skrzyżowaniu ulicy Skrzetuskiego i Wołodyjowkiego. Tam był taki dół. Groziło to zniszczeniem powierzchni 
asfaltowej. Po telefonie zostało to naprawione. Bardzo dziękuję. I jeszcze chciałbym nawiązać do postawy Pana  
Henryka Cebuli jeśli chodzi o Kopalnię Ignacy, jak dopytywał się o efektywność kosztów, o szkody górniczej 
itd. Ja bym sobie marzył żeby też takie pytania padały w momencie kiedy np. podejmowano decyzji o budowie 
od początku z własnych koszów naszego rybnickiego basenu. Oczywiście jest to fajna inwestycja, ale czy nas 
stać na to by budować tak drogą infrastrukturę? A w dzielnicach mamy po prostu tak wiele elementarnych  
i niezaspokojonych potrzeb”.  
 
Mariusz Wi śniewski – Radny Miasta Rybnika: „(…) Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy drogi pod zwałem. 
Rozmawialiśmy już z Panem Prezydentem Koperem na temat pomysłu umieszczenia na tej drodze nie tylko 
poprawionych słupków, ale również punktu widokowego. Dzisiaj jest to jeden z piękniejszych punktów 
widokowych w Rybniku. Z tej drogi widać praktycznie góry, widać Pszów. Jak najbardziej zasadne byłoby tam 
ulokowanie takiego punktu. To jest moje pierwsze pytanie czy jest możliwe, aby taki punkt został wykonany 
jeszcze w tym roku? To nie są jakieś specjalnie duże nakłady finansowe. Drugie moje pytanie dotyczy 
przedłużenia drogi ulicy Bogusławskiego w Boguszowicach Osiedlu. O ile mi wiadomo już wszelkie formalne 
przeszkody już są pominięte, a 500 ponad działkowców czeka wreszcie na utwardzenie tego odcinka”.   
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) Droga przez zwał – czy taki punkt można zrobić w tym 
roku? Co prawda takiego zadania nie ma. Problem jest taki… oczywiście miejsce jest wspaniałe i też marzy mi 
się żeby taki punkt widokowy zrobić, natomiast  żeby on tam rzeczywiście mógł zafunkcjonować musielibyśmy 
tam zrobić jakiś rodzaj parkingu, bezpiecznego miejsca, gdzie można się zatrzymać i żeby podziwiać 
ewentualnie coś takiego. W związku z powyższym nad tym będziemy pracowali, natomiast czy to się stanie  
w tym roku nie mogę w 100% obiecać, bo to nie jest sprawa, którą możemy załatwić od tak z tego względu, że 
są to tereny kopalniane. W związku z powyższym musimy się z nimi dogadać czy nam udostępnią jeszcze  
dodatkowy teren i później wykonać coś w rodzaju parkingu żeby to tam było bezpieczne, opisane jakoś itd. 
Na pewno trzeba to przygotować. Może się to niekoniecznie zdarzy w tym roku. Co do przedłużenia 
Bogusławskiego, to jest dojazd do ogródków - tak rozumiem. Rzeczywiście jest sygnał ze strony kopalń, 
ta blokada, żeby ewentualnie wykorzystać ten teren na w końcu utwardzenie tej obiecanej drogi się pojawił więc 
powinien ten temat znaleźć finał w tym roku. Co do pytań czy stwierdzeń Pana Radnego Węglorza, powiem tak: 
idąc od tyłu może od tych ostatnich pytań. Za podziękowania oczywiście dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi  
o pismo mieszkańców, że chcą się przyłączyć. To pismo, które leży na moim biurku jest datowane na dzień  
20 kwietnia bieżącego roku dziś jest 23. Więc myślę, że trzy dni zwłoki w odpowiedzi to nie jest zbyt wiele. 
W związku z powyższym mimo wszystko bardzo bym prosił Pana Radnego o cierpliwość. Wiem, że było pismo 
też tam od innej grupy, nieco wcześniejszej, natomiast planujemy zrobić spotkanie z mieszkańcami 
zainteresowanymi w Dzielnicy Niedobczyce. Myślę, że gdzieś tam w pierwszej dekadzie maja takie spotkanie 
się odbędzie. Będą przedstawiciele PECu, wyjaśnią wszystko co i jak. Także temat żyje. Ale mówię to nie są 
działania, które się podejmuje z godziny na godzinę. Co do pytania i dziur w Malinowej i pytania co ma zrobić 
młody radny, żeby te dziury były załatane - uzbroić się w cierpliwość przede wszystkim. Dziękuję za 
podziękowanie, bo są sytuacje jak sam zauważył, że na telefon rybnickie służby przyjechały i jakąś tam 
nieprawidłowość usunęły. Więc są rzeczy, które można zrobić od zaraz i są rzeczy, których od zaraz zrobić nie 
można. Łatanie dziur, szczególnie po okresie zimowym dopiero się rozpoczyna. Dopiero w zasadzie dwa, trzy 
tygodnie temu rozpoczęły działalność firmy produkujące asfalt. W związku z powyższym zgłoszenie dziur  
w okresie luty, no powoduje to owszem, jeżeli jest dziura taka, że powoduje niebezpieczeństwo, jedziemy to 
zasypać jak to się mówi byle czym, żeby było, natomiast jakiekolwiek naprawy, łatanie dziur są systematycznie 
przygotowywane, przeprowadzane, bo to też nie polega na tym, że jest telefon i wsiada ekipa i jedzie w teren.  
Ta ekipa jest w pracy, tych dziur… mamy 27 dzielnic, dziur jest dużo. One są realizowane, także i również ulica 
Malinowa zostanie naprawiona, bo temat ani w sposób złośliwy ani w żaden inny sposób nie jest tutaj na złość 
Panu Radnemu robiony, ale po prostu pewne rzeczy trzeba przygotować i trzeba zrobić. Co do Gazela (…)  jest 
problem, bo oczywiście materiał ja wiem, że tam są działacze czy wędkarze, którzy chcą to rozsypać. Natomiast 
jest problem. Teren nie jest nasz, teren jest własnością Elektrowni. W związku z powyższym to nie jest tak, że 
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Radny zgłosi wniosek czy mieszkańcy zgłoszą wniosek - my chcemy mieć w tym miejscu drogę. Była na tej 
sesji mowa nt. własności. W związku z powyższym nie wszystko można załatwić od ręki”.  
 
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Ja zostałem właściwie sprowokowany do wypowiedzi 
pytaniem Pani Krystyny.  Bardzo się cieszę, że wypłynął temat punktu sprzedaży alkoholu i cieszę się, że też  
w trakcie tej rozmowy pojawiły się informacje o tym, że podjęte zostały jakieś prace zmierzające do nowelizacji 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dlaczego tak uważam? Dlatego, ze uważam, 
że od tego 2003 roku praktyka obnażyła wiele słabości tego programu, przede wszystkim brak polityki. Są takie 
miejsca, a Państwo Radni wiedzą to najlepiej, gdzie pomysł na tworzenie kolejnego punktu sprzedaży alkoholu, 
godziny jego funkcjonowania no naprawdę są mało rozsądne. To pierwsza uwaga i wydaje mi się, że 
powinniśmy się jakoś jako Rada z tym zmierzyć. I druga rzecz, którą od razu zgłaszam jako taki wniosek 
formalny w ramach tych prac, to też wynika z praktyki, tego typu punkty, które generują problemy, jest 
teoretycznie możliwość ich wyciszania nazwijmy w ten sposób. Ustawa przewiduje możliwość zabrania tam 
koncesji. Jednak postępowania administracyjne prowadzone przez urzędników miasta jest długotrwałe, 
a niestety istnieje ścieżka prawna w prosty sposób zezwalająca na obejście tego. Mianowicie w tym samym 
miejscu inny podmiot zgłasza działalność, występuje o koncesje i de facto w oparciu o obecne przepisy brak jest 
możliwości zatrzymania, jakby odmownego potraktowania tego wniosku. Moja prośba zmierzałaby do tego 
żeby w sytuacji, jeżeli w jakimś miejscu x zostanie zabrana koncesja na sprzedaż bądź podawania alkoholu  
w związku z wystąpieniem tam tych przesłanek ustawy, czyli dwukrotna interwencja związana ze sprzedażą 
alkoholu w przeciągu pół roku, żeby to miejsce automatycznie było takim miejscem, gdzie kolejnego 
zezwolenia nie będziemy wydawali”.   
 
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Ja chciałabym się tutaj odnieść (…) do wypowiedzi 
mojego kolegi - młodego radnego, bardzo mi się spodobało to sformułowanie, chciałabym powiedzieć co ma 
zrobić młody radny w tej sytuacji - wyciągnąć wnioski z własnej wypowiedzi. Jeden telefon załatwił sprawę. 
Otóż jeżeli chodzi o łatanie dziur, podpowiem należy zadzwonić do Pani Doroty Tkocz i w momencie kiedy się 
przedstawia sytuację, że jest to sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu przechodniów, naprawdę reakcja jest 
natychmiastowa. Na następnej zmianie przyjeżdżają ekipy i likwidują dziury. Jest to szczera prawda. Wiem, 
doświadczyłam wielokrotnie i nie trzeba się przedstawiać, że dzwoni radny. Może zadzwonić jakikolwiek 
mieszkaniec. Wystarczy, że przedstawi sytuację, że jest taka dziura w jezdni, która zagraża bezpieczeństwu 
przechodniów i pojazdów poruszających się. Natomiast ja uważam, że jeżeli pewne drobne nazwijmy to 
interwencje nabierają drogi służbowej to służby mają prawo przypuszczać, że jest czas na rozstrzygnięcie 
sytuacji, ponieważ droga służbowa dokumentu, który wpływa do Urzędu Miasta jednak musi przejść swoją 
ścieżkę i to parę dni trwa. Także to tyle tak naprawdę ze szczerego serca”.   
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika:  „Ja zacznę niecodziennie, mianowicie wczoraj o godzinie 10:10 
byłem świadkiem następującego wydarzenia: autobus linii 23 prowadzony przez kobietę zatrzymał się na 
przystanku Rybnik – Niedobczyce PKP. W odległości około 100 metrów od tego przystanku, dwie osoby 
starsze, jedna z nich była niepełnosprawna,  było widać, że chcą zdążyć na siłę do tego autobusu. Pani kierowca 
zachowała się rewelacyjnie. Zatrzymała się i czekała, aż Ci Państwo spokojnie do tego autobusu doszli. I za to 
tej Pani kierowcy linii 23, która wczoraj prowadziła autobus o godzinie 10:10, zatrzymała się na przystanku 
Rybnik – Niedobczyce PKP, bardzo, bardzo dziękuję. Panie Prezydencie w marcu na sesji prosiłem o wizję 
w terenie w sprawie kratek ściekowych na ulicy Hetmańskiej i wymiany trylinki na bocznej ulicy 
Wodzisławskiej - Dzielnica Popielów zresztą. I prosiłem o tę wizytę, tak jak mój Radny kolega. Niestety nie 
doczekałem się takiego spotkania. Nie wiem czy ono się odbyło czy nie, ale jeszcze raz ponawiam swoją 
prośbę. W budżecie 2015 roku zapisane są dwie roboty w Niedobczycach dosyć istotne, mianowicie pierwsza to 
przepust i odnowienie terenu na ulicy Zagłoby, a druga to naprawa ulic Sztygarskiej i Szybowej. Chciałbym się 
dowiedzieć na jakim to jest etapie i kiedy ewentualnie ruszą prace z tym związane? Kolejna sprawa, którą 
chciałbym poruszyć to ostatnio przez media w związku z wiosną przetoczyła się dyskusja dotycząca 
bezpiecznego poruszania się dzieci i osób przez przejścia dla pieszych. Komendant Policji, który występował  
w mediach zwracał się do samorządów, że koszt zabudowy takiej sygnalizacji świetlnej to kwota około  
100 000 złotych, a w znakomity sposób poprawia bezpieczeństwo przejścia młodych ludzi czy to w rejonie 
szkół czy przedszkoli. Mówi to nie bez kozery z tego powodu, że ulica Górnośląska jest przejściem w rejonie 
skrzyżowania ul. Związkowa – Boczna. Tym przejściem wiele małych dzieci zmierza do szkoły SP 22, 
a ponadto starsze osoby korzystają z tego przejścia idąc do nowo budującego się kościoła. Wydaje mi się, że 
byłoby bardzo zasadne, aby w tym miejscu zabudować podobną sygnalizację świetlną jaka jest zabudowana  
w Dzielnicy Chwałowice.  Może w ten sposób poprawilibyśmy zdecydowanie bezpieczeństwo tych dzieci. 
Chciałbym też podziękować, co prawda w styczniu zwracałem się z prośbą o wymianę nawierzchni na odcinku 
chodnika od ulicy Obrońców Pokoju do ulicy Weroniki, rybnickie służby wykonały to. Więc cierpliwość, 
cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość i w końcu się doczekamy, że pewne rzeczy zostaną zrobione. Na ubiegłej 
sesji prosiłem też o wizję w trenie przy ulicy Górnośląskiej. Panie Prezydencie chciałem podziękować naprawdę 
kompetencja z jaką do tego tematu podeszli Pan naczelnik i jego zastępca była na tyle wielka, że problem, który 
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miał mieszkaniec, teoretycznie  w ułamkach sekund czy minut został pozytywnie załatwiony. Chciałem tą drogą 
podziękować Panu naczelnikowi i zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej”.  
 
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Bardzo króciutko muszę się odnieść do wypowiedzi Pani 
Radnej Piaskowej. Cieszę się bardzo, że to jest taka skuteczna. Natomiast  bardzo jednak proszę nie 
przyjmować tego typu działalności. Każde Państwa zgłoszenie jest sprawdzane i rzeczywiście jeżeli jest 
sytuacja zagrażająca  życiu i jest taka w ocenie, wiadomo, że wtedy rzucane są inne prace i się zabezpiecza, 
ale nie skutkuje to na takiej zasadzie, że ktokolwiek zadzwoni że jest dziura i powie w tym momencie, że jest, 
bo w tym momencie, żeby… ale to nie było do końca powiedziane, żeby to nie było jak  w tej bajce, o tym, 
który wzywał, że wilki idą i w końcu go te wilki zjadły, bo to nie tędy droga. Na komisji komunikacji przy 
omawianiu sprawozdania z budżetu za rok 2014,  ja Państwu przedstawiałem, poza normalnym planem 
finansowym na dany rok, które służby wszystkie miejskie wykonują, ile tysięcy zgłoszeń Państwa  
i mieszkańców jest załatwianych, żeby to sobie podzielić przez dzień, ile dziennie tego typu zgłoszeń jest 
zrealizowanych. W związku z powyższym pewne procedury i czy… jeżeli mówimy o tym czy chcemy żeby to 
było dobrze zrobione, to to trzeba przygotować. W związku z powyższym bardzo bym tutaj prosił nie 
nadużywać że tak powiem tego stwierdzenia. Co do wypowiedzi Pana Radnego Cebuli, ale nie tylko. Szanowni 
Państwo, bo tutaj już tak drugi głos, co najmniej drugi głos. Państwo wnioskujecie o wizje w terenie i wizji  
w terenie nie było.  Pan Radny Węglorz pisze w każdym piśmie, że on chce w tym uczestniczyć. No proszę 
Państwa, nie wszyscy jesteście emerytami, niektórzy z Państwa pracują. Państwo zgłaszacie wniosek, nasze 
służby jadą i sprawdzają ten wniosek. I nie przy wszystkich wizjach Państwo musicie być, chyba że robimy 
kampanię wyborczą i musicie wszędzie być żeby się pokazać, ale przepraszam bardzo w tym momencie nasze 
służby techniczne miasta zrobią 1/10 tych zadań, które robią. W związku z powyższym jeżeli Państwo 
uważacie, że jest coś, zgłoszenie,  ja te zgłoszenia czy służby je przyjmują,  i służby reagują. Natomiast nie 
zawsze musicie Państwo uczestniczyć, bo zgranie w tym momencie spotkania Państwa z moimi służbami,  
no tylko wydłuża czas. W związku z powyższym myślę, że nie. Widzę, że Pan Radny Cebula się już zgłosił. Nie 
o to mi chodziło,  bo powiedział, że wizja na Górnośląskiej nie była. Tylko tak jak mówię. Państwo zgłaszacie 
bardzo dużo wniosków, służby jadą, sprawdzają, reagują, przygotowują to co trzeba zrobić. I nie we wszystkich 
tych wizjach Państwo musicie uczestniczyć. Natomiast jeżeli oczywiście jest sytuacja, która np. jest dobrze 
żeby Radny był, bo może pomóc rozwiązać temat, to my wtedy Państwa na takie wizje prosimy. Co do prac na 
ulicy Sztygarskiej i Szybowej, procedura przetargowa jest uruchomiona. Są te zadania w tym roku do realizacji. 
W związku z powyższym procedura przetargowa jest uruchomiona”.  
 
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika złożył wniosek o przerwę w obradach. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem ww. wniosku: /Głosowanie 9/ 
Za – 11 radnych 
Przeciw – 10 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby jednak nie robić przerwy w obradach, 
ponieważ do dyskusji zgłosiło się tylko 3 radnych.  
 
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Nie chcę nadużywać tutaj Państwa cierpliwości, po prostu 
musiałam zabrać głos, bo zostałam źle zrozumiana. Nigdy nie zdarzyła mi się interwencja typu nadużycia i nie 
tak to miało zostać zrozumiane. Z wypowiedzi Pana Mariusza zrozumiałam, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki  
i zagrażająca bezpieczeństwu. Jestem daleka od tego żeby namawiać kogokolwiek do dzwonienia gdziekolwiek 
i podawania nieprawdziwych informacji. Z mojej wypowiedzi miało wynikać jedynie tylko tyle, że jeżeli 
sytuacja jest bardzo niebezpieczna i zagrażająca zdrowiu i bezpieczeństwu to służby reagują natychmiastowo. 
I taki miał być przekaz mojej wypowiedzi. Broń Boże jestem daleka od tego żeby namawiać do telefonów  
i poświadczania nieprawdy”.   
 
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie ja nie uzyskałem odpowiedzi co z tym 
przepustem w okolicy ulicy Zagłoby pod przejazdem kolejowym. Nie usłyszałem odpowiedzi. I druga rzecz 
Panie Prezydencie, dobra, zgoda, możemy czekać ale jeżeli termin upływa powiedzmy 60 dniowy to wystarczy 
jakiś sms na telefon, ewentualnie kontakt przez e-maila, cokolwiek, jakakolwiek informacja, zajmujemy się tą 
sprawą”.  
 
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, prywatnie Pana bardzo lubię, natomiast 
uwaga o tych wyborach przy wizji lokalnej jest moim zdaniem nie na miejscu, ponieważ ja tego nie robię  
z uwagi na kampanię wyborczą tylko po to, że ludzie do mnie dzwonią i chce rozwiązać ten problem.  
I po prostu no ta uwaga mnie bardzo dotknęła bo pobudki, które mną kierują to jest to żeby tą sprawę załatwić”.   
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Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 18:50 zamknął sesję Rady Miasta. 
 
Protokołowały: 
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz 
 
 
 
Wyniki głosowań: 
 
Głosowanie 1 
 
Tak 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 2 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 3 
 
Tak 24 
Malgorzata Piaskowy BSR 
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Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 4 
 
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 2 
Michal Chmielinski BSR 
Anna Gruszka PiS 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 5 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 



NESOD: 2015-40828  23/24 
Przyg.: BR/89 

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 6 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 7 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
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 



NESOD: 2015-40828  24/24 
Przyg.: BR/89 

Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
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 11 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
 
Nie 11 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Adam Fudali BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Henryk Cebula PiS 
Anna Gruszka PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Wstrzymało się 1 
 
Tadeusz Bialous BSR 


