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Protokół nr X 
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2015 r. 

 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 

Miasta Rybnika za 2014 rok. /Głosowanie 1/ 
5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok. /Głosowanie 2/ 
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 3/ 
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/ 
8. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. /Głosowanie 5/ 
9. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 6/ 

10. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. /Głosowanie 7/ 

11. Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich na terenie Miasta Rybnika. 
/Głosowanie 8/ 

12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25). 
/Głosowanie 11/ 

13. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. 
/Głosowanie 9-10/ 

14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. /Głosowanie 12/ 
15. Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć protestów dotyczących przebiegu zebrań wyborczych  

w dzielnicach: 
a) Meksyk, /Głosowanie 13/ 
b) Maroko-Nowiny. /Głosowanie 14/ 

16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 
17. Zakończenie sesji. 

 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich 
zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził,  że obecnych jest 21 radnych, w związku 
z czym obrady będą prawomocne. 
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 23 kwietnia br. został przyjęty bez uwag. 
 
O godz. 16:10 przybyli Radni: Chmieliński oraz Oświecimski. 
 
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o oficjalnych ważniejszych spotkaniach: 
- 25 kwietnia br. - akcja Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy, 
- 27 kwietnia br. - spotkanie z przedstawicielami nowo wybranych rad i zarządów dzielnic, 
- 30 kwietnia br. - 60-lecie Domu Kultury Niewiadom, 
- 2 maja br. - Happening „Odczarujmy Boguszowice Osiedle”, 
- 6 maja br. - spotkanie z najlepszymi sportowcami Miasta Rybnika 2014 roku, 
- 7 maja br. - symboliczne przekazanie klucza do bram miasta studentom rybnickiego Kampusu – Juwenalia 
2015, 
- 13 maja br. - otwarcie Festiwalu Nauki, 
- 14 maja br. - ogólnopolskie święto kominiarzy – udział w przemarszu z Rynku i we mszy świętej w Bazylice 
św. Antoniego, 
- 15 maja br. - XXVIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dodał, że został 
wybrany do zarządu tego Związku. 
- 20 maja br. - Finał XI Gimnazjady w sportach halowych – udział w uroczystym otwarciu wydarzenia, 
- 21 maja br. - uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach – jubileusz 70-lecia uczelni. 
 
Następnie poinformował, że przekazano Krakowskiemu Alarmowi Smogowemu kwestionariusz dotyczący 
sposobu informowania społeczeństwa o aktualnym i prognozowanym stanie powietrza w ramach projektu 
„INFOAIR”.22 oraz, że przeprowadzono coroczną wiosenną akcję zazielenienia miasta, podczas której      
dostarczono do wnioskodawców drzewa i krzewy gatunków ozdobnych. Wydano 23 szt. drzew i  2591 szt. 
krzewów. Uzupełnił, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwację rowów 
odwadniających w dzielnicach: Boguszowice, Ligota- Ligocka Kuźnia, Rybnik-Północ, Kłokocin, Golejów, 
Zebrzydowice, Chwałęcice,  Radziejów, Niewiadom, Zamysłów, Orzepowice i Popielów. Dodał, że  
w przygotowaniu jest przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla sektora III i IV. 
 
Kolejno poinformował, że został zakończony remont II piętra i klatek schodowych w  Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w dz. Ochojec dot. dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 
Dodał, że w okresie wakacji letnich są planowane zadania remontowe w obiektach oświatowych miasta. 
Remonty zostaną przeprowadzone w 39 placówkach oświatowych. Uzupełnił, że miasto przewiduje 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do termomodernizacji w 6 placówkach oświatowych  oraz do 
budowy instalacji solarnych w 29 obiektach miejskich. 
 
Następnie przedstawił roboty będące w trakcie realizacji:  
- przebudowa ul. Sportowej – planowane wykonanie robót do czerwca br., 
- przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej – planowane wykonanie robót do października br., 
- remont nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnika – planowane wykonanie robót do października br., 
- przebudowa ul. Mikołowskiej  na  odcinku  od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej 
– planowane wykonanie robót do lipca br., 
- remont ul. Szybowej i Sztygarskiej – planowane wykonanie robót do lipca br., 
- dostawa elementów betonowych dla Rad Dzielnic – realizacja dostaw do listopada br. 
 

Kolejno przedstawił przetargi będące w trakcie realizacji dot. przebudowy ul.: Laurowej, Imbirowej, Składowej,  
1 Maja na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego, Łącznej oraz budowy łącznika ul. Prosta – Świerklańska. 
 
Poinformował, że stopa bezrobocia dla Rybnika w marcu wynosiła 7,7%. Powiatowy Urząd Pracy obserwuje 
spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na dzień 19 maja br. liczba bezrobotnych osób z terenu Rybnika 
wynosiła 4204 osoby. Uzupełnił, że Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy 
Ministra w wysokości 283 tys. zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dodał, że udało się pozyskać środki na realizację projektu unijnego 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w Mieście Rybnik i powiecie rybnickim”. Umożliwi to 
wsparcie w zakresie organizacji staży (260 osób), szkoleń (50 osób) oraz dotacji na założenie własnej 
działalności gospodarczej (60 osób). 
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4. i 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 
Miasta Rybnika za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok. 
 
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok. 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok w formie 
prezentacji multimedialnej, która zawierała m.in. następujące zestawienie: (załącznik do protokołu). 
 
 

Dochody ogółem    669.198.865 zł  

- dochody inwestycyjne  44.679.729 zł  

- dochody bieżące  624.519.136 zł  

Wydatki ogółem  675.899.449 zł  

- wydatki inwestycyjne  148.969.751 zł  

- wydatki bieżące  526.929.698 zł  

Nadwyżka operacyjna  97.589.438 zł  

Deficyt budżetu  -6.700.584 zł 

 
 
 
Kolejno poinformował, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Pan Prezydent przedłożył Wysokiej 
Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego,  z którą Rada Miasta  
w trakcie sesji absolutoryjnej zapoznaje się, ale jej nie zatwierdza. Informacja znajdowała się w materiałach 
dostarczonych Radnym z końcem marca –  w części „Materiały uzupełniające”. Dodał, że w informacji tej 
przedstawiono: 

• stan mienia w jednostkach budżetowych miasta na 31 grudnia 2014 roku wynoszący ogółem  
1.769 mln zł (wartość majątku wzrosła o 229 mln zł),  

• udziały w spółkach na 31 grudnia 2014 roku na łączną kwotę 606 mln zł (wzrost  o 13 mln zł),  
• wykaz decyzji komunalizacyjnych z 2014 roku – suma wartości w obrębach 168 mln zł (wzrost  

o 2,5 mln zł),  
• dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz wykonywania posiadania  - ogółem  46.221 tys. zł, obejmujące dochody z majątku gminy:   
- zaliczane do dochodów bieżących budżetu:  27 mln zł, 
- zaliczane do dochodów majątkowych budżetu: 17.700 tys. zł,   
- wydzielone dochody OJB: blisko 1 mln zł, 
- wpływy instytucji kultury z dzierżawy i najmu: 486 tys. zł. 

 
Uzupełnił, że przedmiotem uchwały, oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, jest sprawozdanie finansowe, 
które składa się z dwóch zasadniczych części: bilansu z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania łącznego 
jednostek budżetowych, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszach.  
Sprawozdania finansowe zostały sprawdzone w zakresie 71 OJB przez pracowników Wydziału Edukacji,  
a wszystkie (łącznie z oświatowymi to 94 jednostki budżetowe) przez pracowników Wydziału Audytu  
i Kontroli Wewnętrznej oraz Wydziału Finansów. Sumy bilansowe wynoszą: w bilansie budżetu miasta  
130 mln zł, a w bilansie łącznym jednostek budżetowych  2.064.631 tys. zł. Sprawozdanie finansowe łączne nie 
obejmuje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
które jako państwowe jednostki budżetowe są administracją rządową zespoloną. 
 
Następnie odczytał Uchwałę Nr 4200/III/22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 
Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Opinia jest pozytywna. (załącznik do protokołu). 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. w pełnym składzie przegłosowała (5 głosów za,  
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0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się) wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika 
absolutorium za 2014 rok. (załącznik do protokołu). 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta odczytał Uchwałę Nr 4200/III/46/2015 z dnia 4 maja 2015 r.  
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika. Opinia jest pozytywna. (załącznik do protokołu). 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Będziemy udzielać absolutorium Panu Prezydentowi 
Miasta obecnie urzędującemu, a jest to wynik pracy nad budżetem za całą kadencję mojej skromnej osoby, która 
nie jest już Prezydentem Miasta. Robiliśmy i pracowaliśmy nad finansami razem z Przewodniczącym tej 
Komisji – z Panem Michałem Chmielińskim (…)”. 
 
Następnie przewodniczący wszystkich Klubów Radnych przedstawili stanowiska Klubów w sprawie wykonania 
budżetu miasta za 2014 rok. Kolejność wystąpień przedstawiała się następująco: 
 
Michał Chmieliński – Przedstawiciel Klubu Radnych BSR: „Przedstawię stanowisko Bloku Samorządowego 
Rybnik odnośnie absolutorium za 2014 rok. Formalnie absolutorium udzielane jest aktualnemu Prezydentowi 
Miasta.  W rzeczywistości zmiany układu sił politycznych po ostatnich wyborach samorządowych absolutorium 
to jest podsumowaniem nie tylko roku ubiegłego, ale całych czterech kadencji poprzedniego Prezydenta.  
To jego osiągnięcia i zasługi uhonoruje Wysoka Rada na tym posiedzeniu udzielając absolutorium nowemu 
Prezydentowi. Cały miniony rok był czasem zbierania owoców, pozytywnych decyzji z czterech kadencji.  
W sumie poprzednia kadencja zakończyła się per saldo nadwyżką budżetową rzędu ponad 100 mln zł, 
nadwyżka operacyjna na koniec 2014 r. wyniosła 97, 5 mln zł. Ocena ratingowa osiągnęła wysoki poziom 
A+(pol) z perspektywą stabilną. W ostatnich latach całkowicie zostały wykupione dwie pierwsze serie obligacji 
komunalnych  dzięki których emisji wybudowano kanalizację sanitarną w dzielnicach, po 2007 r. nie 
zaciągnięto nowego zadłużenia na warunkach komercyjnych. Finansami zarządzano tak by odsetki od lokat 
terminowych wystarczały na obsługę zadłużenia. Ze sprzedaży nieruchomości mieszkań i lokali użytkowych 
osiągnięto w 2014 r. ponad 17 mln zł dochodu, sprzedaż terenów przy Obwiedni Północnej i pomiędzy ulicami 
Zebrzydowicką i Raciborską stworzyła możliwość inwestowania dając szansę na nowe miejsca pracy  
i unowocześnienie przestrzeni publicznej. W ubiegłym roku na inwestuje wydano ponad 22% budżetu, tj. blisko 
150 mln zł. Z Unii Europejskiej pozyskano na inwestycje ponad 16,6 mln zł, a na programy miękkie dodatkowo 
9,5 mln zł. Wysiłek inwestycyjny skoncentrowano na drogach, obiektach rekreacyjnych i sportowych, 
modernizacji mieszkań komunalnych. Wypiękniało centrum miasta, które przy dobrym zarządzaniu może stać 
się miejscem spotkań mieszkańców i wielu gości spoza miasta. Rok miniony to był czas zbierania sił i środków 
na nową perspektywę finansową. Pozycja wyjściowa przygotowana w minionych kadencjach jest bardzo dobra, 
należy tylko tego nie zmarnować. Wiadomo, że wyzwania są ogromne, szczególnie związane z budową 
Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz. Mając to wszystko na względzie i dobro miasta i wysoko oceniając 
osiągnięcia poprzedniej ekipy rządzącej miastem, Radni BSR będą głosować za udzieleniem absolutorium”.  
 
Wojciech Kilja ńczyk – Przewodniczący Klubu Radnych PO: „Pozwolę sobie odczytać stanowisko Klubu 
Platformy Obywatelskiej. Absolutorium udzielane jest w związku z realizacją założeń budżetowych za 
poprzedni rok. Przypomnijmy, że w rozważanym przez nas przypadku bierzemy pod uwagę 2014 rok. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta wygenerowała 
specyficzną sytuację. Wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie ocenić działalności konkretnego Prezydenta, 
ponieważ oceniamy rządy Prezydenta Fudalego i Prezydenta Kuczery, który zamykał realizację budżetu  
w 2014 roku. Warto zauważyć, że moment udzielenia absolutorium to czas, gdy można podsumować realizację 
prezydenckich zamierzeń. Te zostały wykonane w większości przypadków na satysfakcjonującym poziomie.  
Są jednak sprawy, które należy w pewnym sensie na nowo przeanalizować i podjąć kluczowe decyzje na temat 
perspektyw rozwoju Rybnika. Nasze miasto potrzebowało nowego spojrzenia na stare problemy. To stało się 
faktem. Rybnik na przestrzeni wielu lat rozwijał się. Musimy jednak wymagać od siebie jeszcze więcej, lepiej! 
Znamienne były tegoroczne spotkania w dzielnicach, gdzie mieszkańcy od lat domagali się realizacji drobnych 
spraw. I zwrócenie uwagi na te kwestie jest istotne z punktu widzenia oceny swojej działalności przez władzę 
wykonawczą. Obecna ekipa traktuje relacje z mieszkańcami jako sprawę ważną i wymagającą szczerości.  
Ta postawa została doceniona przez Rybniczan. Wróćmy do kwestii finansowych. Nadwyżka operacyjna, ocena 
ratingowa finansów Rybnika dają nadzieję na przyszłość. To baza, na której nowy Prezydent będzie w stanie 
zrealizować swoje cele. Tego oczekujemy! Jednocześnie warto podkreślić, że przychody uzyskane ze sprzedaży 
mienia komunalnego w 2014 roku nie stanowią kluczowej części budżetu, a jednocześnie ponieśliśmy straty  
w tkance miejskiej –  mowa o terenach przy ulicy Zebrzydowickiej, gdzie wycięto drzewa. Decyzje w tym 
zakresie zapadły jednak przed wyborami. Warto zauważyć, że na wydatki inwestycyjne wydano ponad 160 mln 
zł. Pamiętajmy, że był to rok wyborczy. Panie Prezydencie, mamy nadzieję, że w przyszłości wydatki miasta 
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będą  na racjonalizowane i stale będziemy inwestować w rozwój Rybnika bez przyrostu zadań w roku 
wyborczym. Rybnik jest umiarkowanie dobrze przygotowany do nowej perspektywy Unii Europejskiej. Radni 
Platformy wielokrotnie zwracali uwagę na rolę nadwyżki operacyjnej w efektywnym zarządzaniu finansami 
miasta. Właściwe planowanie wydatków ma tu zasadnicze znaczenie. Mamy nadzieję, że środki wygenerowane 
na rachunkach miejskich wystarczą na pokrycie wkładu własnego w projektach. Mając na uwadze zaufanie 
jakim darzymy obecnego Prezydenta Miasta, a także biorąc pod uwagę dobro miasta, Radni Platformy 
Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku”. 
 
Wojciech Piecha – Przewodniczący Klubu Radnych PiS: „Przedstawiam stanowisko Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości przy Radzie Miasta Rybnika w sprawie wykonania budżetu Miasta za 2014 rok. Budżet 
ten był zaplanowany przy współudziale Radnych PiS i realizowany w większości przez byłego Prezydenta 
oraz bez większych zmian przez jego następcę obecnego Prezydenta Piotra Kuczerę. Na przestrzeni roku 
budżetowego w Rybniku wykonano wiele poważnych inwestycji: remont Kąpieliska „Ruda”, rewitalizacja ulic 
Powstańców Śląskich i Sobieskiego, powstał Park Tematyczny nad Nacyną i wiele innych poważnych 
inwestycji w układzie komunikacyjnym miasta. Według stanu na koniec roku 2014 budżet Miasta Rybnika 
zamykał się następującymi wielkościami: dochód budżetu miasta – 669 mln zł., wydatki na poziomie –  
675  mln zł., deficyt - 6,7mln zł. ,  nadwyżka operacyjna – 97 mln zł., wolne środki – 62 mln zł. 
Gospodarcze otoczenie zewnętrzne, narastający kryzys w przemyśle wydobywczym nie wpłynęły zasadniczo na 
planowane i realizowane miejskie inwestycje. W dalszym ciągu subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów 
funkcjonowania rybnickiej oświaty, dlatego władze miasta powinny upominać się w Ministerstwie Oświaty  
o wyższe środki na ten cel. Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne, wieloletnie jak i jednoroczne,  
w większości zostały zrealizowane. Nie będziemy szczegółowo rozpisywać się tutaj nad poszczególnymi 
zadaniami, które zostały zrealizowane lub zainicjowane w ubiegłym roku, ponieważ szczegółowo te informacje 
były przedstawiane przez Pana Prezydenta i Pana Skarbnika. Nowa perspektywa unijna, która obejmuje lata 
2014-2020 jest ostatnią, która pozwoli na szerokie pozyskanie dodatkowych środków unijnych (Polska otrzyma-
82,5 mld euro z funduszu spójności), dlatego tak ważne jest, aby stan finansów miasta pozwalał na maksymalne 
pozyskanie tych środków. Jesteśmy pewni, że stan finansów miasta pozostawiony przez poprzedniego Prezydenta 
pozwoli na pełne pozyskanie z funduszy Unii Europejskiej przyznawanych miastu środków. Gwarantują to 
doświadczeni pracownicy Urzędu Miasta, których wiedza i umiejętności zapewnią sukces. Potwierdza to również 
wygenerowana nadwyżka operacyjna, o której wcześniej wspomniałem, której wysokość określa zdolność miasta 
do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych, a także do zaciągania nowych 
zobowiązań. Za 2014r. wysokość nadwyżki operacyjnej wyniosła ogółem ponad 15,6 dochodów bieżących. 
Oznacza to, że płynność finansowa miasta jest zagwarantowana, a wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym 
poziomie. Dobrą sytuację finansową miasta potwierdził też rating przeprowadzony w połowie roku. Ocena 
kondycji ekonomicznej Rybnika przedstawiona przez agencję Fitch Ratings została utrzymana na poziomie  
A+ z długoterminową perspektywą określającą kondycję ekonomiczną miasta jako stabilną. Odzwierciedla ona 
dobre zarządzanie i bardzo dobre wyniki operacyjne. Wszystkie Komisje Rady Miasta Rybnika zaopiniowały 
pozytywnie wykonanie budżetu za ubiegły rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 
opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Dlatego 
Radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Rybnika będą głosowali za udzieleniem  absolutorium 
Prezydentowi Miasta. Na zakończenie chciałem podziękować w imieniu Radnych Klubu pracownikom 
Urzędu Miasta za wysiłek włożony w realizację zadań minionego roku. Jednocześnie będziemy 
bacznie obserwować i recenzować poczynania obecnego Prezydenta - Pana Piotra Kuczery w realizacji 
tegorocznego budżetu. Podpisali: Wojciech Piecha, Łukasz Dwornik, Jerzy Lazar, Mirela Szutka, Arkadiusz 
Szweda”. 
 
Swoje stanowisko przedstawiła również Radna Anna Gruszka niebędąca członkiem żadnego z Klubów: 
„Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, w części dochody, zostaliśmy pozytywnie 
zaskoczeni. Nie wnikając w strukturę dochodów zwracam uwagę, że plan wynosił ponad 635 mln zł, który po 
zmianach wzrósł do 654 mln zł, by zakończyć wykonaniem na poziomie 669 mln zł tj. o 34 mln zł więcej  
w stosunku do planu i 15 mln zł po zmianach. Cieszy, że Prezydent Adam Fudali zdołał pozyskać dla miasta 
więcej pieniędzy niż zostało to określone w budżecie. Ważne, że w porównaniu do roku 2013 zanotowaliśmy 
progres w dochodach o 46 mln. Analiza wydatków wychodzi już trochę mniej korzystnie, a to z racji, że  
pomimo dokonanych zmian w budżecie, gdzie założyliśmy wydać 556 mln zł, co jak się okazało było źle 
oszacowane, gdyż w końcu wydanych zostało ok.  527 mln zł. Główną przyczyną różnicy pomiędzy planem a 
wykonaniem wydatków, wynoszącą blisko 6%,  jest pochodną niewykonania zaplanowanych inwestycji. Stąd 
nie jest zaskoczeniem nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 97 mln zł, która stała się wspaniałą wyprawką, 
że tak powiem, na nowej drodze życia dla obecnie urzędującego Prezydenta - Pana Piotra Kuczery. 
Przedstawiona prezentacja pokazuje rozmach w inwestycjach jaki dokonał się w naszym mieście w ostatnich 
dwóch latach, a szczególnie w ostatnim tzw. roku wyborczym. Szkoda, że na chwilę obecną, nie każda z tych 
inwestycji spełnia pokładane w niej oczekiwania. Mam tu na myśli rewitalizację przestrzeni publicznej 
dotyczącą ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 10 mln 
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652 tysiące zł. Spacerując dziś tym traktem nie natrafia się na tłumy mieszkańców na które tak bardzo liczono. 
Nowo powstałe kawiarenki świecą pustkami. Co gorsza, likwidowane są kolejne sklepy. Widzę tu olbrzymie 
pole do działania dla obecnego Prezydenta, który jako Radny wskazywał na potrzebę tej rewitalizacji. Cieszą 
pokazane na slajdach nowe obiekty sportowe. Prawie przy każdej szkole znajduje się boisko, które w wielu 
miejscach, mimo posiadanej nazwy jako wielofunkcyjne, generalnie przeznaczone są dla piłkarzy piłki kopanej. 
Oczekuję, że w tej kadencji Prezydent zapali zielone światło na budowę obiektów sportowych umożliwiających 
uprawianie innych dyscyplin niż piłka nożna. Mam na myśli np. tenis ziemny czy siatkówkę plażową. 
Reasumując, pomimo wniesionych uwag, zagłosuję za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu, co w 
dużej mierze niech będzie wyrazem podziękowania dla Pana Adama Fudali za 16 lat pracy na rzecz Miasta 
Rybnika”. 
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Zacznę od refleksji, która nasuwa mi się słuchając wypowiedzi Radnych 
Rady Miasta Rybnika. Mianowicie nasuwa mi się taka refleksja, która gdzieś od początku ma na myśli słowo 
ciągłość, tzn. dzisiejsza sesja pokazuje, że samorząd rozumiany jako wspólnota dokonań, tradycji, budowy 
czegoś musi być ciągłością. Demokracja ma to do siebie, że można się spierać, można pokazywać różne strony 
miasta,  różne strony sytuacji budżetowej, finansowej, różne propozycja dla mieszkańców, ale jeżeli chcemy tak 
naprawdę budować, to kluczem staje się słowo ciągłość. Bez tej ciągłości burzymy spokój społeczny, burzymy 
dokonania poprzedników, ale tak naprawdę też miasto, które nie zachowuje ciągłości, nie zachowuje rozwoju. 
Stąd dzisiejsza sesja to pokazuje. Ja, jako Radny, który przez 8 lat w Radzie Miasta funkcjonował i nie jest 
żadną tajemnicą, miał różne poglądy na rozwój tego miasta, dzisiaj będąc władzą wykonawczą w mieście wraz 
z całym zarządem miasta, który siedzi po mojej prawicy i lewicy widzę, że właśnie to słowo ciągłość staje się 
kluczem na kolejne lata. Bez tego miasto, Miasto Rybnik, nasze miasto rozwijać się po prostu nie będzie. 
Chciałem w tym miejscu podziękować za 16 lat pracy na rzecz miasta osobom, które towarzyszyły 
Prezydentowi Fudalemu oraz samemu Prezydentowi Fudalemu. Moja myśl sięga również do Radnych, którzy  
w tym czasie reprezentowali różne, poglądy różne propozycje, ale na pewno chcieli rozwoju tego miasta. 
Jednocześnie chciałem tutaj powiedzieć, że ta ciągłość będzie służyła rozbudowie projektów, które na jakimś 
etapie zostały rozpoczęte, ale również tym tematom, które gdzieś powinny zostać bardziej zauważone, powinny 
być pokazywane, bo ta ważna część naszego dziedzictwa, naszej tradycji, np. Kopalnia Ignacy, np. Juliusz, np. 
tereny rekreacyjne naszego miasta czy nowe wyzwania – droga Pszczyna-Racibórz. W wypowiedziach Radnych 
słyszeliśmy o bardzo istotnym problemie nadwyżki operacyjnej – trudno się z tym nie zgodzić,  
o perspektywach, które daje Unia Europejska i nowe rozdanie, nowe pieniądze, które powinny wpłynąć na 
pewno też do budżetu Miasta Rybnika. Słyszałem troskę o edukację, o wydatki związane z administracją 
publiczną – trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście jest to zadanie, które pomalutku przerasta wręcz 
samorząd i nie jest to tylko głos Prezydenta Miasta Rybnika, ale wielu, wielu innych. Zgoda co do tego, że 
powinniśmy to co dobre kontynuować, to co zostało zrobione powinniśmy utrzymywać, ale też powinniśmy 
mieć - i jest to naturalna kolej rzeczy – wizje rozwoju miasta na kolejne lata. Tego sobie i Państwu życzę, bo 
tego wymaga właśnie słowo ciągłość, a ciągłość jak powiedziałem na początku zakłada rozwój, a wiemy, że 
wszystkim nam na tym rozwoju zależy. Stąd dziękuję za te oświadczenia, które się pojawiły (…)”.   
Następnie poprosił o udzielenie absolutorium za 2014 rok. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok: 
 /Głosowanie 1/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Rybnika za 2014 rok: /Głosowanie 2/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Prezydentowi Miasta. 
 
6. 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. 
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Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał co miało wpływ na zwiększenie wydatków o 15% na 
przebudowę ul. Zwycięstwa. 

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta wyjaśnił, że projekt jest gotowy i że są zbierane środki, żeby rozpocząć 
procedurę przetargową. Uzupełnił, że z założenia kwota końcowa jest niższa niż zakładana.  

Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika w imieniu Rybnickiej Rady Seniorów podziękował za 
dotację.  

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

7. 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. 

Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zapytał czy koordynator czynności nadzoru inwestorskiego tj. 
inżynier kontraktu. 

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odpowiedział, że tak. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/ 
Za – 22 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

8. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.  

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką 
stanowiącą załącznik do protokołu. 

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

Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na błędny zapis w projekcie uchwały dot. 
siedziby, gdyż Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 mieści się przy ul. KEN w Golejowie.  

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że powinna być wpisana Szkoła Podstawowa 
nr 21. W związku z powyższym wniósł autopoprawką dot. zmiany nazwy budynku z Zespołu Szkolno-
Przedszkolny nr 4 na Szkołę Podstawową nr 21. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

9. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik.  

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

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

10. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.  

Urszula Grzenik – Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych Wydziału Dróg omówiła projekt uchwały. 

Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poin formował, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zgłosiła błędy występujące w projekcie uchwały. Zaproponowała, 
aby błędy te poprawić, a następnie podjąć prawidłową treść uchwały. Następnie zapytała Radcę Prawnego czy  
Rada powinna wskazać w uchwale komu powierza jej wykonanie.   

Urszula Grzenik – Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych Wydziału Dróg  przychyliła się do błędów 
zgłoszonych przez Radną. 

Grzegorz Słodkiewicz – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „(…) Tekst jednolity uchwały polega na 
tym, że Państwo przyjmujecie tekst jednolity, który nie tyle podlega wykonaniu, co podlega później 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Tej uchwały jakby nikt nie wykonuje. Ona po prostu idzie do 
publikatora, który… do Wojewody, gdzie w organie publikacyjnym zamieszcza się ten tekst jednolity. Ona jest 
i tak i tak wykonywana jako sama uchwała, merytoryczna uchwała przez wskazane w niej osoby”.  
 
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Wydaje mi się, że sytuacja jest o tyle… tutaj Pani Radna ma 
rzeczywiście rację jeżeli chodzi o jakby zapis literowy, jest dość nieszczęśliwa, ale myślę, że Pani tutaj 
wyjaśniła dość precyzyjnie, że w godz. między 8:00 a 18:00 i tyle, także proponuję przyjąć tekst uchwały. 
Myślę, że Radni są świadomi nad tym w jaki sposób głosują. A druga kwesta jest taka, że rzeczywiście 
powinniśmy dopracować tego typu rzeczy. Dobrze, że Pani Radna to wychwyciła. Postaramy się, żeby  
w przyszłości tego typu rzeczy się po prostu nie pojawiały”.  

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poprosiła Radnych o rozsądek podczas głosowania nad uchwałą, 
gdyż dziwne jest przyjmowanie uchwały z błędami. Następnie powołując się na zapis w uchwale, który mówi, 
że dopuszcza się pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przez inkasentów zapytała 
Prezydenta czy zna doświadczenia Katowic, gdzie w wielu miejscach w ten sposób pobierane są opłaty. Dodała, 
że jej zdaniem wprowadzenie tego w Rybniku dałoby kilkanaście miejsc pracy, odciążyło Straż Miejską  
i zwiększyło rotację parkujących pojazdów.  

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Oczywiście, że są znane mi tego typu doświadczenia. Też są mi znane 
doświadczenia miast, które dzisiaj są w czołówce miast europejskich, idą w technikę, idą w elektroniczne 
systemy, które pokazują ile jest miejsc parkingowych, ile jest ich wolnych, ile aut wjechało, wyjechało, na 
jakich zasadach można w mieście płynnie się poruszać by znaleźć to miejsce parkingowe i my idziemy w tym 
kierunku zdecydowanie. Także chcemy pokazywać w przyszłości w ramach elektronicznych systemów jak 
można wjechać i jak można wyjechać, który parking jest po prostu wolny, gdzie można szybciej zaparkować, 
żeby nie generować dodatkowego ruchu w obrębie szczególnie centrum miasta, a to jest kwestia dla nas dzisiaj 
bardzo istotna, bo wiemy, że trochę się nam miasto zatyka”. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę Prezydentowi, że pytała o inkasentów, czyli  
o osoby, które fizycznie pobierałyby opłatę za parkowanie. 

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „(…) Jedno wyklucza drugie. Tak? Trudno, żeby obok parkomatu stała 
osoba. Nie będziemy się dublować, że wybieramy systemy, które idą w kierunku rozwiązań takich bardziej 
europejskich, no to nie będziemy się cofać po prostu”. 
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Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika zapytał Radcę Prawnego o ewentualne skutki prawne 
niepodjęcia przedmiotowej uchwały na tej sesji, a tym samym o przekroczenie ustawowego terminu  
(12 miesięcy) w czasie którego należy ogłosić tekst jednolity zmienianego aktu prawa miejscowego. 

Grzegorz Słodkiewicz – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Na dzień dzisiejszy jak swego czasu 
rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Wydziału Nadzoru, tego nikt nie monitoruje i (…) jeżeli mówimy  
o jakiś konsekwencjach co do odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej nie ma. Po prostu Rada nie przyjęła 
tej uchwały w ustawowym terminie. Trudno karać Radnych za to, że takiej uchwały nie przyjęli”.  

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta zaproponował, aby wycofać z porządku obrad przedmiotowy projekt 
uchwały. 

Przystąpiono do głosowania za ww. wnioskiem:  /Głosowanie 7/ 
Za – 19 radnych  
Przeciw – 2 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
W związku z powyższym głosowaniem przedmiotowy punkt został wycofany z porządku obrad. 
 
11. Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich na terenie Miasta Rybnika.  
 
Andrzej Kozera – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku omówił projekt uchwa ły. 
 
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika powołując się na zapis pkt 6 regulaminu - „Korzystanie  
z istniejących urządzeń znajdujących się na terenie obiektu zieleni wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją 
użytkowania”, zapytał jak np. mama z małym dzieckiem ma zapoznać się z instrukcją użytkowania huśtawki, 
która znajduje się na placu zabaw.  
 
Andrzej Kozera – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku: „Tu nie chodzi o huśtawki, najprostsze 
urządzenia zabawowe, bo regulaminy dla placu zabaw zostały wcześniej uchwalone przez Szanowną Radę.  
Są one już wcześniej opracowane i istnieją na wydzielonych obiektach, które nazywamy placami zabaw.  
Tu chodzi o urządzenia znajdujące się na terenie parków np. … przykładem pierwszym jest Park Tematyczny 
przy Kampusie, gdzie są urządzenia parkowe z wyodrębnioną do tego instrukcją jak używać powiedzmy 
wirującą kulę”.  
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „W pkt 2 jest zapis: „na terenie obiektu zieleni nie wolno niszczyć 
trawników”. W związku z tym mam pytanie: czy rozłożenie kocyka na tym trawniku albo gra dzieci w piłkę 
będzie uznane za wykroczenie?” 
 
Andrzej Kozera – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku: „Mogę odpowiedzieć w ten sposób, że 
w naszych warunkach klimatycznych nie mamy takich idealnych trawników jakie się spotyka w krajach Europy 
Zachodniej, w Anglii, nie mamy systemów nawadniających w takiej ilości, że ten trawnik, w doskonałej 
kondycji i chodzenie po nim, leżenie czy granie w piłkę stanowi jakieś po prostu… możliwość użytkowania. 
Niemniej mamy w kilku parkach już wyznaczone miejsca jakby do takiego właśnie leżenia na kocu i w tej 
chwili granie w piłkę nie jest wskazaną, są do tego boiska znajdujące się przy parkach, na terenie parków 
również więc generalnie i my i nasze służby, moje służby z Zarządu Zieleni Miejskiej i Straż Miejska reaguje  
w ten sposób, że gry powinny odbywać się wyłącznie na boiskach przeznaczonych. Kocyk jest dozwolony”. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Pani Radna jeżeli będzie kara, że jeżeli leżenie na 
kocyku w parku będzie wykroczeniem, to ja się z tego kraju wynoszę. Tyle chciałem tylko Pani powiedzieć.  
To jest ta skala problemów, którą Pani poruszyła”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Dobrze, że nie jest to wykroczenie i cieszy mnie to”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:10 – 19:00. 
 
/Po przerwie/ 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zamianę 
kolejności pkt 13 z 12.  
Przystąpiono do głosowania za zaproponowaną zmianą: /Głosowanie 9/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

12. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. 

Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały. 
 
Mariusz Wi śniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.  
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ja pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu Rady Miasta za 
wnioskowanie o powołanie mnie w skład tego zespołu. A tak przy okazji chciałabym się dowiedzieć jakie były 
preferencje przy ustalaniu kolejności na liście? Generalnie zasada mówi o kolejności zgodnie z alfabetem.  
Czy może zastosowano tu jakieś preferencje polityczne?” 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „To zupełnie było przypadkowe. Było 5 Radnych. Trzeba 
było kogoś zrobić przewodniczącym, kogoś zastępcom itd.” 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ale chodzi mi o członków”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę?” 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chodzi o członków”. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę tutaj nie szukać jakiegoś drugiego dna, bo go 
naprawdę tutaj nie ma”.  
 
Wojciech Kilja ńczyk – Radny Miasta Rybnika: „Jeśli Panią Radną to usatysfakcjonuje, chętnie ustąpię 
miejsca”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25). 
 
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały. 
 
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Bardzo dobrze, że ten plan czwarty właśnie został skorygowany  
z uwagi na to, że koszty wcześniej jakby to było zatwierdzone, przebudowa transformatora. I oczywiście młody 
inwestor miał przestój poważny, teraz się rozwinie, no i miasto nie straci”. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 
 
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały. Następnie postanowił 
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 
 
Krzysztof Szaraniec – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem skomentować jedną rzecz jako też członek 
Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj na rybnik.com.pl ukazał się dość obszerny artykuł nt. tej sprawy i m.in. jak to też 
niedobra jest ta Komisja Rewizyjna i na jedno oko… nie chcę dokładnie cytować, czy nie widzi na jedno oko 
czy nie słyszy na jedno ucho, ale mniej więcej w tym stylu. Muszę powiedzieć, że Komisja Rewizyjna, która 
jest złożona tutaj z osób z różnych klubów rozpatrzyła wniosek bardzo obiektywnie. I przesłuchała mimo tego, 
że można było nawet mieć wątpliwości, czy to jest wniosek, który  nadaje się do tej Komisji Rewizyjnej czy 
nie, ale taką drogą został skierowany prze OPS i zajęliśmy się tym, a mogło być inaczej. Na potwierdzenie 
słuszności naszej decyzji chciałbym tylko może zacytować materiał, który dzisiaj znalazłem… udało mi się 
dotrzeć do niego i to jest materiał wydrukowany z Internetu. Jest to mniej więcej oferta o pracę, gdzie kancelaria 
doradcy sukcesyjnego (…) spółka z siedzibą w Rybniku nawiąże współpracę ze studentem, studentką  
z trzeciego roku, czwartek lub piątego roku prawa, gdzie oczekuje od kandydatów dużego zakresu umiejętności 
tych studentów, znajomości prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, handlowego, finansowego, umiejętności 
pracy w zespole, dobrej organizacji czasu pracy, dyspozycyjności cztery lub pięć dni w tygodniu, mile widziana 
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. I oferta obejmuje zatrudnienie na umowę o pracę jest 
propozycja lub umowę zlecenie, zdobycie doświadczenia w zakresie doradztwa sukcesyjnego. Oferta była 
ważna do końca grudnia 2014 r. Mamy maj 2015 i ja chciałem tylko przypomnieć, że rozpatrywaliśmy tutaj 
wniosek o uznanie jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Trochę tu dziwna jest 
sytuacja jak ktoś poszukuje pracowników w postaci studentów do pracy, a my rozpatrujemy tutaj wniosek  
o zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie się. Dlatego gdyby ktoś miał wątpliwości, mogę podać 
namiary na stronę internetową. Uważam, że ta decyzja jest jak najbardziej nasza słuszna, chociaż takiej wiedzy 
jeszcze jak rozpatrywaliśmy tą sprawę nie mieliśmy”.  
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/ 
Za – 19 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 3 radnych 
 
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika wyjaśnił, że przez pomyłkę błędnie zagłosował. Jego zamiarem było 
głosowanie za przyjęciem projektu uchwały.  
 
15. Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć protestów dotyczących przebiegu zebrań wyborczych  
w dzielnicach: 

a) Meksyk: 

Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały. Następnie postanowił 
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie protestu dot.  zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego w Dzielnicy Meksyk na bezzasadny. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/ 
Za – 23 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
O godz. 19:30 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik. 

b) Maroko-Nowiny: 

Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały. Następnie postanowił 
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie protestu dot.  zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego w Dzielnicy Maroko-Nowiny na bezzasadny. 
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/ 
Za – 21 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
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16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „(…) We wtorek odbywały się na zaproszenie – właśnie Pana - 
spotkania z radnymi  w celu omówienia tematów obecnej sesji  oraz innych zagadnień. W wyznaczonym dla 
mnie terminie spotkał się Pan z radnymi BSR-u pomimo oczekiwania blisko pół godziny nie mieliśmy okazji 
porozmawiać  w związku z tym ponieważ z przykrością stwierdzam, że do dzisiaj nie otrzymałam żadnych 
wyjaśnień odnośnie zaistniałej sytuacji  Jestem dzisiaj zmuszona zadać trochę więcej pytań (…)”.  
Radna zapytała o wyremontowane przez RSK studzienki kanalizacyjne na ul. Boguszowickiej czy powinna tam 
obowiązywać gwarancja? Jaki był okres gwarancji udzielony przez wykonawcę skoro wykonywały to służby 
RSK? 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi radnej Anny Gruszki 
wyjaśnił, że doszło do nieporozumienia. Jeśli chodzi o studzienki na ul. Boguszowickiej poinformował,  
że odpowiedz zostanie udzielona na piśmie. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poruszyła kwestię szpecących banerów przy rybnickich drogach  
(np. rondo Chwałowickie, ul. Sztolniowa). Zapytała czy Urząd Miasta jest w stanie za pomocą swoich służb 
wpłynąć na wywieszających je do utrzymania ładu. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta podzielił opinię Pani radnej. Zwrócił uwagę, że być może nowa ustawa 
wprowadzi zmiany w tym zakresie. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jeżeli baner jest na terenie prywatnym i jest 
prywatną własnością to niewiele można zrobić. Miasto „walczy” z tym problemem na terenach miejskich z tym, 
że procedura jest dość skomplikowana z uwagi na fakt, iż baner trzeba oddać właścicielowi. Dodał, że obecnie 
wiele samorządów upomina się o jakość krajobrazu. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi poruszyła problem 
bezpieczeństwa na terenie obiektów miejskich, na których zamontowane są sprzęty sportowe. Zapytała czy 
istnieją harmonogramy kontroli tych obiektów i czy sposób przeprowadzania kontroli nadzorowany jest przez 
Urząd Miasta. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta zapewnił, że takie kontrole są przeprowadzane, jest harmonogram. MOSIR 
robi to w swoim zakresie, natomiast Zarząd Zielenie Miejskiej kontroluje tę kwestię na placach, które są w ich 
zarządzie. Dodał, że wszystkie sygnały od mieszkańców w tej kwestii traktowane są bardzo poważnie.  
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika  odniosła się do odpowiedzi na wcześniejszą interpelację dot. 
zniszczonych słupków przy ul. Przez Zwał. Z odpowiedzi, którą otrzymała wynikało, że z uwagi na trwający 
przetarg wymiana może potrwać kilka miesięcy. W związku z tym wyraziła obawę o duże inwestycje  
w Rybniku  skoro na tak błahą rzecz jaką są słupki przetarg ma trwać kilka miesięcy. Na koniec dodała:  
„Czy Panu starczy kadencji na zrobienie tych obietnic wyborczych?” 
 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Zapewniam, że kadencji mi starczy być może jedna będzie za mało 
rzeczywiście, no ale… wyborcy zadecydują. Następnie poinformował: „Myślę, że w tych miesiącach się 
zmieścimy, a jeżeli będzie szybciej to zakładam, że na pewno Pani też to zauważy i podziękuje Prezydentowi”. 
Na koniec zapienił, że możliwie  jak najszybciej będzie to zrobione. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Zwracam się z prośbą o wybudowanie odcinka chodnika  
w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Czecha od posesji nr 76 do  114. W celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, istnieje konieczność wyznaczenia przejścia dla pieszych na w/w ulicy oraz budowy chodnika na 
tym odcinku drogi. W chwili obecnej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Dobosza znajduje się przystanek 
autobusowy, który oddalony jest od najbliższego przejścia dla pieszych  w znacznej odległości.  Na ulicy 
Czecha ruch samochodowy jest duży. Pasażerowie wysiadający z autobusu nie mają możliwości bezpiecznego 
przejścia na drugą stronę jezdni, bez naruszania przepisów. Proszę o podjęcie działań, które doprowadzą do 
rozwiązania tego problemu, a przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo naszej dzielnicy”. 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta odpowiedział, że w związku z tym, iż była tam już wizja w terenie zdaje 
sobie sprawę że zarówno chodnik jak i przejście są tam potrzebne w związku z tym Wydział Dróg  
w najbliższych tygodniach dokona wyceny tego miejsca. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „To jest trochę inny problem. Ja już nie chciałam tego problemu, 
który żeśmy rozważali wysepki i zabezpieczenia z ul. Gzelską skrzyżowania… to jest kawałek dalej. Bardzo 
dziękuję, że się ktoś zajmie tym problemem”.  
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Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „W związku z faktem, iż Miasto Rybnik w niewielkim stopniu 
objęte jest siecią ciepłowniczą oraz gazową, zwracam się o rozważenie zwiększenia wysokości dotacji do 
modernizacji kotłowni, związanej z wymianą źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Przy obecnych wysokich 
kosztach zakupu takich kotłów, dotacja w maksymalnej kwocie 2000 zł na pewno do takiego działania 
proekologicznego nie zachęca. W związku z tym, wielu mieszkańców pozbawionych innych możliwości 
zaopatrzenia budynków w ciepło, korzysta z niskoefektywnych, przestarzałych pieców, opalanych złej jakości 
opałem. Inwestycja o której mowa przynosi bardzo wymierny efekt ekologiczny, służący w dużym stopniu 
redukcji pyłów. Dla większości mieszkańców zachęta finansowa może okazać się decydującym bodźcem do 
zmiany sposobu ogrzewania domów, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym 
mieście”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta:  „Zgodzę się, że zachęta finansowa będzie miała znaczenie, ale ja również 
bardzo bym chciał aby stan zdrowia zachęcał naszych mieszkańców aby inwestować w ekologiczne źródła 
ciepła. Zdaję sobie sprawę z całej złożoności problemu i na pewno tutaj dzisiaj nie podsumujemy. Prace 
komisji, którą powołałem trwają. Od 1 stycznia będzie nowy regulamin. Sprawa jest o tyle złożona, że na dzień 
dzisiejszy rozmawiamy z wszystkimi instytucjami, które dysponują jakimś ciepłem i próbujemy 
zoptymalizować sieć, która już istnieje. Za tym pójdzie również dofinansowanie i  tutaj nie chciał bym zdradzać 
jeszcze szczegółów (…) Generalnie chodzi o powiązanie całego procesu z termomodernizacją to będzie 
kluczowy element całego systemu (…) Myślę, że w okolicach września rezultaty prac Komisji Ekologii  
i Rolnictwa zostaną przedstawione. Na koniec Prezydent podkreślił, że zdaje sobie sprawę z powagi tego 
problemu. 
 
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika  podjęła temat wstępnej koncepcji rozwoju parku Wiśniowiec 
opracowanej przez osoby działające na tym terenie (wizja rozwoju Parku Wiśniowiec w załączeniu do 
niniejszego protokołu). 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta w odpowiedzi na interpelację p. radnej Krystyny Wałach poinformował, że 
spotkał się z młodzieżą, która ma ciekawe pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Dodał, że teren 
rekreacyjnie jest bardzo ciekawy, stopniowo teren będzie porządkowany. Nie będzie to jedna duża inwestycja. 
Chodzi o to żeby dać impuls i wykorzystać zapał społeczny, który tam występuje. Po części RSK wyszło 
naprzeciw pewnym potrzebom będzie to dobry punkt wyjścia, który będzie twórczo kontynuowany. 
 
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika poprosił o sprostowanie błędu (w prezentacji dotyczącej 
wykonania budżetu) dotyczącego ul. Pniowskiej w Ochojcu. Radny poinformował, że ww. ulica znajduje się  
w dz. Chwałęcice. Drugą kwestię, którą poruszył była sprawa rowu odwadniający drogi 78 w dz. Ochojec 
(udrożnienie przepustów, które się pozapadały). Poinformował, że była wizja w terenie i wygląda na to, że 
sprawa została załatwiona tą wizją lokalną gdyż od tego czasu nic więcej się nie dzieje i brak jakiejkolwiek 
informacji. Poprosił o podjęcie stosownych działań. Kolejno poruszył kwestię studium zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnic północnych. Z uwagi na fakt, iż jest to sprawa bardzo ważna mieszkańcy chcieliby 
włączyć się  - wyprzedzająco -  w planowanie, tak aby studium było podstawą do stworzenia dobrych planów. 
Wypowiedz w tej kwestii podsumował: „Myślimy, aby najlepiej projektanci rozmawiali po prostu z radami 
dzielnic czy z grupą mieszkańców, którzy są kompetentni w tych sprawach (…)”. Następnie poprosił o odcinek 
chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dodał, że wniosek ten popiera dyrekcja szkoły oraz rodzice. 
Nawiązał także do odpowiedzi, którą dostał w tej sprawie, a mianowicie, podkreślił że pieszymi  - w tym 
przypadku  - są małe dzieci w związku z tym trudno będzie im przekazać argumenty, które zostały 
sformułowane w odpowiedzi  przygotowanej przez Urząd (teren oznakowany znakiem D40, strefa 
zamieszkania, piesi mają pierwszeństwo i mogą korzystać z całej szerokości jezdni ). Poprosił o zmianę decyzji 
w tej kwestii. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta stwierdził, że jeżeli była wizja lokalna RSK to wnioski będą realizowane. 
Poprosił Radnego Szafrańca o cierpliwość w tej sprawie. Wyraził obawę o powierzenie planistyki miasta 
pewnej spontaniczności, „Nie może przeobrazić się to w festiwal życzeniowości”. Zapewnił, że kontakt z 
radami dzielnic jest przewidziany.  Następnie dodał: „Studium jest dokumentem planistycznym, który w 
perspektywie długofalowej pokazuje  rozwój miasta. Rozumiem, że pewne pomysły na zagospodarowanie 
Ochojca swego czasu zostały powzięte i przez ostatnie lata były kontestowane to się przejawia choćby ilością 
skarg, które już wpłynęły do Urzędu Miasta stąd ta wizja dyskusji nt. planistyki w mieście mi towarzyszy i na 
pewno w spotkaniach, które będę odbywał z radami dzielnic w najbliższym czasie również ten temat tam będzie 
przedstawiany” . Odnoszą się do sprawy chodnika poinformował, że w ramach możliwości w budżetowych 
będzie szukał środków mimo, że to zadanie nie jest w nim przewidziane. „Trudno mi tu składać twarde 
deklaracje, jest tak, że uchwała budżetową wiąże prezydenta, no ale zdaję sobie sprawę z wagi problemu.  
Z drugiej strony znak powoduje, że jednak kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę a zakładam, że 
najwięcej jest kierowców z Ochojca i że oni mając świadomość wagi tego znaku, tej prędkości będą 
przestrzegać, a wtedy mam nadzieję, że ten problem nie będzie aż tak drastyczny (…)” 
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Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika  zwrócił uwagę, że w odpowiedzi która dostał z Wydziału 
Dróg błędnie podano ul. Łąkową zamiast Łukową. Poprosił, aby uczulić urzędników, aby takich błędów nie 
popełniać. 
 
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam zapytać czy miasto zamierza uczestniczyć  
w projekcie kompleksowej likwidacji niskiej emisji ponieważ wyczytałam w prasie że w ministerstwie 
gospodarki podpisano umowę porozumienie, które wskazuje WFOŚiGW w Katowicach jako instytucję 
wdrażającą projekt kompleksowej likwidacji niskiej emisji w zespole sąsiadujących miast aglomeracji śląsko-
dąbrowskiej. W tym programie jest 81 jednostek samorządowych. Jeśli gmina chce w tym programie 
uczestniczyć to zadania przewidziane do sfinansowania muszą być ujęte w tzw. Programach gospodarki 
niskoemisyjnej, które każda gmina powinna stworzyć i zatwierdzić uchwałą rady miasta. Poza tym gmina 
powinna te zadania ująć w zintegrowanych inwestycjach terenowych w tzw. ZIT-ach. Ja nie wątpię że miasto 
Rybnik na pewno do takiego programu przystąpi dlatego, że wiadomo u nas sprawa niskiej emisji jest sprawą 
bardzo ważną, irytującą nie tylko mieszkańców, ale również odbijającą się na zdrowiu. W związku z tym 
chciałam zapytać: Czy miasto już przystąpiło do opracowania tego programu gospodarki niskoemisyjnej? Kiedy 
zamierza skonsultować ten program z WFOŚiGW i przedstawić stosowną uchwałę radzie miasta?” Ponadto 
radna poprosiła o interwencję w sprawie dziury w podstawie przystanku przy ul Żołędziowej, z której „wyszły” 
na zewnątrz zbrojenia co zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z przystanku. 
 
Prezydent  Miasta  odpowiedział, że program o którym mówi radna dedykowany jest dla Subregionu 
Centralnego (aglomeracji katowicko –zagłębiowskiej) i nie dotyczy Subregionu Zachodniego, do którego 
należy Rybnik. Dodał, że program niskiej emisji jest tworzony i zostanie przedstawiony. Zapewnił również, że  
z punktu widzenia programów unijnych miasto będzie brało udział w każdym programie, które gwarantuje 
finansowanie zewnętrzne, a dotyczy niskiej emisji. Poinformował, że potrzebne jest spotkanie Komisji Ekologii 
i Górnictwa poświęcone tej tematyce i po wakacjach zostaną przedstawione radnym efekty tych prac. 
 
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika poprosił o interwencję w sprawie złego stanu ul. Bratków  
w dz. Orzepowice (szczególnie odcinek przy zbiorniku Orzepowickim). Zwrócił uwagę, że w tym rejonie 
mieszka niepełnosprawne dziecko, które wożone jest przez matkę do szkoły, a zły stan drogi powoduję 
trudności  w dotarciu do niej. Zapytał także o salę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.: „Czy ta sala podczas 
wakacji  będzie przystosowana, żeby na korytarzu nie było  spotkań, a sala została wykorzystana. Nie mówiąc 
już o odcinku byłego basenu. Również nie będę przypominał o chodnikach dojściowych do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, także myślę, że przez wakacje coś się wykona (…)” 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta:  „Co do ulicy Bratków znam przypadek nawet indywidualny tej Pani   
i jestem po wizji lokalnej oglądaliśmy temat jest to jedna z ulic w Orzepowicach nie dość, że gęsto zabudowana 
to jedna z pierwszych, na której powinna się ta nawierzchnia zmienić, ale jest to kwestia rzeczywiście kolejnego 
budżetu. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną tam jest kwestia wyłączenia jej z użytkowania powyżej 50 osób. 
Stan zastany jest taki, że strażacy głównie mieli dość dużo uwag do sposobu użytkowania i stanu technicznego. 
W te wakacje nie przewidujemy większych remontów. W przyszłym roku – wydaje się – że jest tam potrzeba 
jakby popatrzenia na stan tego basenu i na próbę stworzenia na miejsce gdzie rzeczywiście ta rekreacja, czy 
wychowanie fizyczne młodzieży będzie możliwe. Mówię o kwestii kolejnego budżetu”. 
 
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika złożył interpelację nt. sieci światłowodowej (w załączeniu do 
niniejszego protokołu). Ponadto radny poruszył temat ziemi, gruzu, asfaltu składowanego na teren po starej 
hałdzie przy ul. Sportowej w Niewiadomiu. „(…)Kto za to odpowiada? Kto nadzoruje firmy, które prowadzą 
prace przy ul. Sportowej? Chociaż przypuszczam, że te odpady pochodzą także z Rydułtów  
z ul. Radoszowskiej, która również jest remontowana. Dwa miesiące temu radni miasta Rybnika na sesji 
przegłosowali, że należy zmienić plany zagospodarowania i rozszerzyć tam, że będzie to teren inwestycyjny  
i usługowy, ale ja i mieszkańcy Niewiadomia nie chcemy takich usług jak składowanie śmieci! Chciałbym 
wiedzieć kto to nadzoruje i kto za to odpowiada?” 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta odnosząc się do drugiej kwestii poruszanej przez radnego odpowiedział, że 
za taki stan na pewno nie odpowiadają miejskie służby. Dodał:  „Sprawa jest na pewno do pilnego wyjaśnienia. 
Dziękuję za ten głos. Pan radny zostanie poinformowany telefonicznie o rezultatach bo w trybie pilnym zlecę 
kontrolę.”  Nawiązując do pytania o sieć światłowodową zadeklarował, że odpowiedz zostanie udzielona na 
piśmie. 
 
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „(…) Ja mam pytanie odnośnie przedszkola w Boguszowicach. 
Chodzi mi o to na jakim stanie jest  realizacja tej inwestycji? Wkład własny mamy wpisany do budżetu miasta. 
Kwestia pozyskania środków unijnych na ten cel, też jaki jest stan w tym zakresie?(…)” 
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Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Mam przygotowaną taką notatkę informującą o tym jakie 
są warunki dotyczące otrzymania dotacji na przedszkole. Budowa przedszkola ma mieć charakter uzupełniający 
i możliwa będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Efektem inwestycji ma być wzrost upowszechnienie edukacyjnego rozumiane jako zwiększenie 
minimum o jedną nową grupę przedszkolną  utworzoną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce 
przedszkolnej objętej wsparciem. Praktycznie oznacza to, że obecnie przedszkole w Boguszowicach Starych ma 
10 oddziałów, także budując nowe 10-cio oddziałowe przedszkole musielibyśmy zachować przynajmniej jeden 
odział w dotychczasowych budynkach w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych. Wspierane będą 
projekty przyczyniające się do zmniejszenia terytorialnego deficytu dostępu do placówek wychowania 
przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, takie są zapisy szczegółowego opisu priorytetu. Dalej liczba 
dzieci w wieku przedszkolnym w skali miasta w wieku 3-5 wynosi w roku 2015 4615 dzieci. Liczba miejsc  
w przedszkolach publicznych zabezpieczonych przez miasto to jest 4348 i w tym ok. 300 dzieci może nie 
znaleźć przedszkola na chwile obecną w Rybniku. Od 2015 r. liczba dzieci w Rybniku będzie spadać i wg 
prognozy GUS w roku 2020 w Rybniku będziemy mieli  3970 dzieci w tym wieku zaś 2030 tylko 3200.  
W praktyce oznacza to tyle, że istnieje bardzo poważne zagrożenie tego, że jak my napiszemy tego typu 
wniosek to nie otrzyma dofinansowania ponieważ nie spełnimy wskaźników i władze miasta na chwilę obecną 
rozważają możliwość  taką czy środków które mamy zabezpieczone na wkład własny nie przeznaczyć na 
wybudowanie jakiegoś mniejszego czterooddziałowego obiektu w tym samym miejscu”. 
 
Wojciech Kilja ńczyk – Radny Miasta Rybnika: „Pierwsza sprawa… dzielnica Śródmieście park tematyczny 
vis-a-vis, naprzeciwko jest ścieżka, która zaczyna się w okolicach Plazy. Kiedyś był taki pomysł, żeby stworzyć 
tam bulwary być może warto rozważyć kwestię możliwości stworzenia w tym miejscu ścieżki rowerowej, która 
być może w przyszłości  będzie łączyła się z terenami  północnymi naszego miasta. Jest świetna ścieżka 
wybudowana na terenie Chwałęcic i Stodół myślę, że warto podkreślić ten potencjał. Druga kwestia dotyczy 
Rybnickiej Kuźnia  ul. Golejowska jedna z odnóg  jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy w pewnym zakresie 
próbowali na własną rękę tę ulicę reperować. Jest to teren miejski, jest tam piasek, trochę żwiru, są tam też 
przedsiębiorstwa, które na końcu tej ulicy funkcjonują. Myślę, że warto tym tematem się zająć. Nie oczekuję 
odpowiedzi złożę te sprawy również na piśmie. 
 
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika złożył interpelację w sprawie otwieranych w Rybniku salonów 
gier o nazwie Hot Spot i Jack Hot (w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta odpowiedział, że też zauważa ten problem, który w ostatnim czasie 
narasta. Zadeklarował, że odpowiedzi radnemu udzieli na piśmie. Dodał, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu 
mogła by się również zająć tym problemem w prace której on sam by się włączył. 
 
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika podziękowała o rozeznanie sprawy linii 49. Wyraziła obawę, że dla 
rozeznania tej sprawy uruchomiono tylko dwa pełne kursy w ciągu dnia, a dwa połowiczne Chwałowice-
Śródmieście. Zwróciła uwagę, że jeden miesiąc to za mało, aby mieć pełny obraz. Tym bardziej, że nie ma już 
maturzystów, którzy stanowili ok. 1/3 uczniów „budowlanki” czy IV LO korzystających z tych przejazdów. 
Poza tym należałoby uwzględnić nie tylko dane osób posiadających e-karty, ale również uwzględnić bilety 
jednorazowe nabywane u kierowcy. „W celu obiektywnej oceny tej sytuacji, rozeznania linii 49 jej potrzeby 
zwracam się ostatecznie z prośbą, żeby jednak te cztery kursy w jedną stronę w ciągu dnia zachować w pełnym 
wymiarze wtedy ocena będzie bardziej rzetelna”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta: „Problem komunikacji gdzieś tam się zawsze pojawia. Dzięki e-karcie 
mamy możliwość wskazania bardzo dokładnej ilości osób przejeżdżających. Osoby używające biletów 
jednorazowych naprawdę są marginesem. Opłacalność linii będzie decydująca i założyli śmy sobie, że te głosy 
społeczne będą brane po uwagę oczywiście, ale z drugiej strony muszę brać pod uwagę również czynnik 
ekonomiczny. Jakby abstrahując od tego o czym Pani mówi, linia nocna… mamy dane, które pokazują, że 
przypuśćmy w okresie maja w okresie Juwenaliów wracało chyba 48 osób, a w okresie poza Juwenaliami to 
były 4, 3 osoby i „wozimy powietrze”. Ja bym bardzo prosił o umiarkowanie bo podpisują się pod listami, które 
wnioskują o daną linię mamy 200, 300 podpisów. My to weryfikujemy i okazuje się, że część w ogóle nie 
mieszka w tych dzielnicach. Potem weryfikujemy to osoby, które posiadają e-kartę i wychodzi, że z tych 200 
podpisów 50, 40 w ogóle używa tego środka komunikacji. Ja zdaję sobie sprawę, że są to naczynia połączone 
nie ma linii nie ma chętnych. Stąd będziemy próbować ustalać tak te trasy, żeby odpowiadać na te postulaty 
społeczne, ale też miernikiem będzie ekonomia bo naprawdę nie stać nas na to by dopłacać do tego by kursy 
były pół-puste. Ta filozofia będzie towarzyszyła polityce ZTZ-u. 
 
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika drugą sprawę, którą poruszyła radna było wymuszanie 
pierwszeństwa w kierunku centrum Rybika na rondzie na ul. Żorskiej (koło Makro). Zwróciła uwagę, że na 
ostatniej sesji mówiła o tym radna Anna Gruszka. Radna poinformowała, że w związku z wymuszaniem 
pierwszeństwa w tym miejscu była świadkiem kolizji(w ostatnią sobotę do południa). Zaproponowała, aby 
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rozwiązaniem tej sytuacji było zamontowanie monitoringu i solidne mandaty dla osób które łamią przepisy 
ruchu drogowego. 
 
Piotr Kuczera -  Prezydent  Miasta zgodził się z radną, że przepisów ruchu trzeba przestrzegać. Odnosząc się 
do kwestii monitoringu zwrócił uwagę, że ma to pewne działanie prewencyjne natomiast statystyki pokazują, że 
ludzie mają świadomość, że po drugiej stronie nie ma nikogo kto obserwuje. Dlatego w krótkim czasie może 
okazać się to skuteczne natomiast w dłuższej perspektywie nie zdaje to rezultatów. Należy zatrudnić osoby do 
obsługi monitoringu, a to wiąże się z finansowaniem ewentualnych etatów. Zapewnił, że zgłosi ten problem 
Policji żeby wyjątkowo tej sprawie się przyjrzała. 
 
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta Rybnika złożył  interpelację w sprawie  likwidacji kuchni w Gimnazjum 
nr 3 ( w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) Państwo wiecie, że ja przez kilka ostatnich lat 
pracowałem w gminie sąsiedniej. Byłoby krzywdzące gdybym powiedział, że jest to gmina uboga, ale  
z pewnością nie jest tak majętna jak Rybnik. Chciałem powiedzieć, że tam przez wiele lat nauczono mnie tego, 
że każdy pieniądz który jest wydawany z kasy publicznej, z kasy miejskiej powinien być wielokrotnie obejrzany 
i sprawdzony po to, aby istniało uzasadnienie dla potrzeby jego wydatkowania. Tam też nauczono mnie tego 
aby szukać rozwiązań optymalnych tzn. takich, których nie zawsze rachunek ekonomiczny powoduje, że 
powinno się decydować na tego typu rozwiązania i wydaje mi się, że proponuję rozwiązanie dużo bardziej 
ludzkie. Proponuję rozwiązanie, którego celem jest łączenie żywienia dzieci w dwóch najbliższych sobie 
szkołach poprzez kuchnię, która jest w jednej z nich. Nie ma to podłoża głównie finansowego aczkolwiek takie 
jest również brane pod uwagę. Wydaje mi się, że dostarczanie posiłków ze szkoły obok, która jest w odległości 
270 m, takich samych posiłków wykonanych według tego samego standardu, podanego w taki sam sposób, ma 
uzasadnienie i ma sens, a powoduje, że w kasie miejskiej w przypadku Gimnazjum nr 3 rok rocznie zostałoby 
60 tyś zł. Jeżeli chodzi o plany dotyczące dalszych rozważań na temat tego czy jakiekolwiek inne szkoły 
mogłyby wziąć udział w tego typu rozwiązaniach na tą chwilę jest jeszcze za wcześnie. Natomiast nie wydaje 
mi się, aby było celowe uruchamianie ponowne – bo nie mówimy tu o likwidacji, bo ta likwidacja miała już 
miejsce w zeszłym roku – tej kuchni w tym miejscu miało jakiekolwiek znaczenie przy założeniu, że posiłki, 
które będą dzieci spożywały w Gimnazjum nr 3 będą dokładnie takimi samymi posiłkami  jakie spożywają 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35(….)”. 
 
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w ubiegłym roku złożył interpelację, 
aby przyjrzeć się prędkością przelotowym na niektórych ulicach. „No i stało się zostały zaostrzone przepisy, 
bardzo łatwo stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Nie wszędzie te ograniczenia do 50km/h są moim 
zdaniem zasadne ” Jako przykład podał ulicę Wodzisławska gdzie zdaniem radnego można by zmienić 
ograniczenie z 50 na 60km/h. Drugą sprawę, którą poruszył to kwestia wyregulowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej z ul. Przemysłową (zbyt szybka zmiana świateł sygnalizacji). „Trzecia sprawa. 
Była pożyteczna akcja drzewek za tonery. Bardzo dobra akcja. Natomiast w Internecie i ja już to dawno 
zauważyłem by inaczej troszkę przeliczać te ekwiwalenty. Można by to zrobić jako kwota ponieważ 
Nadleśnictwo Rybnik to oferuje nam ok. 200 różnych drzewek jedne są droższe od tej sosny, która kosztuje 
grosze 5 zł, 13 są takie po 26 ładne krzewy drzewa i ewentualnie stworzyć taki program żeby ktoś jak nazbiera 
więcej takich baterii zutylizuje to może sobie kupić drzewko droższe. Natomiast ktoś tam napisał słusznie sosna 
szybko rośnie… 10 lat mija ciężko ja wyciąć”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta: „Co do prędkości ja mogę tutaj zorganizować spotkanie Pana radnego  
z mieszkańcami np. Popielowa, którzy chcą malować pasy z dość dużą częstotliwością bo wszyscy jeżdżą za 
szybko. Myślę, że te 35 km/h spotkało by się z wielkim aplauzem wielu mieszkańców. Jeżeli chodzi  
o ul. Przemysłową i Mikołowską sprawdzimy sobie regulacje tych świateł jakie tam są te amplitudy czasowe. 
Co do drzewek i baterii zakładam, że nadleśnictwo miało by najwięcej do powiedzenie, ale pomysł dość 
ciekawy (…)”.  
 
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika złożył interpelacje w sprawie: nawierzchni na ul. Zana, 
zamontowania luster na ul. Zagłoby, zalewania mieszkańców ul. Olszyckiej , problemów w rejonie  
ul. Raciborskiej, ul. Garbocze i ul. Krzywoustego, wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie cmentarza  
w Niedobczycach, włazów studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych, wykupu działki do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 14, wyasfaltowania ul. Szymborskiej, wizji lokalnej dot. Klubu Kultury 
„Popielów”, progów spowalniających na ul. Nowowiejskiego i Niemcewicza, nawierzchni asfaltowej przy OSP 
Popielów (interpelacje w załączeniu do niniejszego protokołu). 
Ponadto Radny poruszył następujące kwestie: „Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia troszeczkę spędza sen z powiek naszym sklepikarzom, którzy mają 
swoje sklepiki w szkołach i tutaj prośba, żeby Pan Prezydent w miarę szybko lub poinformował mieszkańców 
kiedy będą te wytyczne, co w tych sklepikach może być bo ci ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Jeszcze 
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mam taką prośbę mieszkańców ul. Jabłoniowej - ma Pan pismo ja też je mam jest tam kilkadziesiąt podpisów - 
żeby zamontować 6 czy 7 słupków na styku końca ul. Jabłoniowej z Olszycką gdyż tam po terenie prywatnym 
przejeżdżają motocykle i samochody i zagraża to bezpieczeństwu. Jeszcze nawiążę do pisma, które złożył Pan 
Wypior w sprawie podłączenia mieszkańców ul. Modrzewiowej i nie tylko do EC w Niedobczycach. Na 
ostatniej sesji Pan Prezydent Koper powiedział mi, że ta odpowiedź została przygotowania, że to moje pytanie: 
Dlaczego po miesiącu jeszcze jej nie było? Jest nie zasadne. Po czym się okazuje, że teraz 14 maja Pan Wypior 
otrzymał telefon ,że to pismo się zgubiło w Urzędzie Miasta i Urząd Miasta prosi o ponowne jego dostarczenie. 
Także prosiłbym też o pilnowanie tych kwestii i bardzo Panu Dziękuję. I jeszcze jedna sprawa (…) uważam, że 
Pana pomysł żeby zrobić taki harmonogram dotyczący tych inwestycji kiedy one mogą mieć miejsce i w ogóle 
są możliwe spowoduje, że nie będziemy musieli ciągle mówić o tych samych sprawach”.  
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta poinformował, że w związku z licznymi pytaniami radnego odpowiedzi 
udzieli na piśmie. Odniósł się do poruszanych przez radnego kwestii przestrzegania zasad ruchu drogowego: 
„My ślę, że my jako Naród mamy generalnie problem z dyscypliną i tu jest pierwszy problem i nad tym trzeba 
trochę popracować bo trzeba będzie wynająć tylu policjantów żeby każdego ktoś pilnował, A nie o to chodzi. 
Myślę, że zaostrzenie przepisów nigdy nie jest zbyt popularne. Aczkolwiek myślę, że w tych miejscach gdzie 
ewidentnie można by coś zmienić spróbujemy z Policją rozmawiać aczkolwiek apelowałbym o pewną 
dyscyplinę(…)”. 
 
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika odniosła się do tematu w sprawie ronda na ul. Żorskiej. 
Poinformowała,  że jedynym rozwiązaniem jest likwidacja wysepki w tym miejscu. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta poinformował, że Komisja Ruchu Drogowego przyjrzała się tej tematyce  
i specjaliści stwierdzili jednogłośnie, że rozwiązanie zaproponowane przez radną spowoduje problem na 
przejściu dla pieszych oraz, że ruch będzie mniej płynny. 
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „(…)Zbli ża się okres rozpoczęcia prac remontowych na 
dworcu Paruszowiec. Dziś przeprowadziłem rozmowę z dyrekcją w tarnowskich drogach PKP, PLK 
powiedzieli mi, że już przygotowani są do lekcji i w czerwcu – najprawdopodobniej – pod koniec czerwca 
rozpoczną te działanie. Z naszej strony była też oferta, że my też coś jako miasto w ramach tego będziemy 
robić. Chciałbym żeby już była jakaś przymiarka finansowa i rzeczowa do tego przygotowana bo będą zmiany 
w budżecie na pewno w tym temacie. Przewodniczący tego całego zadania prosił mnie żebym się zwrócił do 
Urzędu Miasta o to żeby uwzględnić też monitoring, to jest bardzo ważna rzecz. Oni w kosztach tego nie mają  
i proszą żeby była możliwość taka. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o komunikację na ul. Mikołowskiej  
z Przemysłową i potem tak samo ze Stawową. Stawowa  ma te same problemy czasami i też tak można jak 
będzie sprawdzane to… tę automatykę to można sprawdzić w tym miejscu tak samo jeszcze jedna sprawa (…) 
dopalaczy, likwidacja sklepu i kontrola tych wszystkich materiałów, które były tam sprzedawane. Czy już jest 
efekt tego i jakieś zmiany w tym temacie zostały dokonane?” 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta  odnosząc się do kwestii dopalaczy poinformował, że jest w stałym 
kontakcie z Policją i Strażą Miejską, ale ten problem trzeba rozwiązać systemowo. Sklep został zlikwidowany 
lecz niestety problem przenosi się na ulicę gdzie coraz młodsi są wykorzystywani do tego by oferować tego 
typu używki. Zapewnił, że miasto włączy się w działania profilaktyczne. „ Jeżeli chodzi o PKP przyznam się, że 
też jesteśmy po rozmowach z Panią Dyrektor. Wiem o tych planach inwestycyjnych. Przyznam się, że rok temu 
były podobne wieści. Liczę, że teraz uda się ten remont zrealizować. Ja też zadeklarowałem, że nie mówiliśmy 
o monitoringu co prawda, ale mówiliśmy o uporządkowaniu przestrzeni, która jest terenem miejskim przed 
dworcem. Źle by było gdyby się okazało, że PKP coś tam robi a my nie. Jest to przestrzeń architektonicznie 
bardzo ładna, zakładam, ze po remoncie będzie jeszcze piękniejsza. Dzisiaj nie zachwyca chociaż mogłaby.  
Na pewno twórczo będziemy współpracować w rejonie Paruszowca (…)” 
 
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „(…)Prosiłem Prezydenta o zainteresowanie tym 
przeciskiem tam w przyszłości na  2016 r. Już prowadzę rozmowy z takimi ludźmi, którzy takie roboty 
wykonują (…) Do tego przygotowane jest też PKP, PLK oni też wiedzą że można by było to robić trochę obok i 
te wszystkie procedury technologiczne i inne trzeba by wykonywać już teraz żeby myśleć czy to będzie się 
robiło czy nie, ale to już będzie na koszt miasta” 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta:  „(…) Jest tak, że mamy stałą tendencję do tego, że to jest nasze, ale wy to 
zróbcie. I tutaj nasza dobra wola to trochę jest za mało. Na pewno będziemy w temacie rozmawiać z PLK  
z punktu widzenia jakby komunikacji pomiędzy przestrzenią jednej i drugiej dzielnicy na pewno bezdyskusyjnie 
by się bardzo, bardzo przydało”. 
 
Maria Polanecka – Nabagło – Radna Miasta Rybnika: „Czy miasto wysyłało ankieterów do mieszkańców  
w sprawie częstotliwości korzystania z autobusów komunikacji miejskiej? Pytają starsze osoby, szczególnie na 
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Piaskach, że dzwoniły panie pukały … i proszę otworzyć… i proszę mnie puścić do domu. Dlatego ludzie starsi 
się boją tego sposobu ankietowania”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta odpowiedział, że nie, ale tę informację jeszcze dokładnie sprawdzi  
i telefonicznie udzieli odpowiedzi radnej. Dodał, że jeżeli miasto przeprowadza tego typu akcje to zazwyczaj 
informuje o tym na stronach internetowych, a ankiety dostarczają pracownicy urzędu (gońcy) specjalnie 
oznakowani. Zaapelował, aby przypominać mieszkańcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w takich 
sytuacjach również z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie pojawiło wiele takich przypadków. 
 
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „W związku z takimi wypowiedziami, które tutaj dzisiaj 
padły, fragmentami: „Panie Prezydencie proszę zapytać, proszę zadzwonić, proszę sprawdzić…” Ja mam taki 
wniosek a mianowicie on dotyczy dwóch punktów pkt. 1 żeby zrezygnować z spotkań przedsesyjnych, a pkt. 2 
żeby zmienić punkt porządku obrad, a mianowicie „sprawy bieżące” zamienić na „koncert życzeń”. A teraz tak 
na poważnie uzasadnienie otóż ja rozumiem problemy wszystkich dzielnic tylko my tutaj bardzo się 
zapędziliśmy i bardzo się rozwijamy w tych wypowiedziach. Ja naprawdę w swojej dzielnicy Kamień mam 
mnóstwo problemów i szanuję problemy innych dzielnic, ale sytuacja nam tutaj wszystkim wymyka się spod 
kontroli. Ze względu na wzajemny szacunek mam taką propozycję żeby wszystkie dzielnice - jeżeli członkowie 
rady nie są członkami rad dzielnic to w porozumieniu z radami dzielnic - zrobiły sobie taką listę naprawdę 
palących potrzeb, taki konkretny ranking co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, co doskwiera mieszkańcom 
i jeżeli  nie będzie po jakimś czasie odpowiedzi odzewu to może wtedy… Nie wiem ustalmy, że może po kolei, 
po trzy dzielnice będziemy to tutaj przedstawiać ponieważ w przeciwnym razie ja się obawiam, że trochę tutaj 
zmienimy konwencję tych posiedzeń i to chyba nie w tym kierunku powinno iść”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta : „Pani radna no cóż… dobrze, że Pani to powiedziała”. 
 
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika przychylił się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Piaskowy. 
Następnie dodał: „(…)Chciałem poprosić żeby tego telefonu do komendanta Prezydent nie wykonywał. 
Dlaczego? Po pierwsze brak umocowań ustawowych. Po drugie moje doświadczenia z stosowaniem tego typu 
środków represyjnych prowadząco prostego wniosku. Nie chcemy tego dla mieszkańców Niedobczyc. Ja tego 
dla mieszkańców Niedobczyc nie chcę dlatego, że oni  płaca te mandaty. Tak samo jak ja jedyny mandat, który 
zapłaciłem w życiu zapłaciłem za prędkość w Rybniku i od tamtego czasu mam mocne postanowienie poprawy. 
Nie zawsze i się udaje jak Panu radnemu Kołodziejczyk i zgadzam się z Panem Prezydentem… Taki mam 
wniosek formalny żeby jednak może zmienić tą formułę i raz w roku przy okazji sprawozdania w zakresie służb 
Pan Komendant Miejski Policji, Pan Komendant Straży Miejskiej, którzy są takimi postaciami najbardziej 
roboczo zaangażowanymi w takie sprawy żeby byli jednak dla radnych dostępni”. 
 
Piotr Kuczera - Prezydent  Miasta: „Ja może odnosząc się krótko do wypowiedzi Pana Radnego Szwedy, 
rzeczywiście zdaję sobie sprawę z uwarunkowań ustawowych, że tak się wyrażę. Mamy ciała robocze, naradę 
komendantów, ja pozwolę sobie tam przedstawić postulaty Radnych. Być może formuła przypuśćmy spotkania 
bardziej roboczego, częstszego z przedstawicielami Policji. Powiem tak: zakładam, że samorząd i myślę, że 
takie też jest zadanie Komendanta Policji, powinniśmy współpracować , słuchać pewnych wniosków, uwag. 
Zgodzę się też z uwagą jakże słuszną, że jest prawo, jest może twarde, ale należy go przestrzegać. Należy 
zwracać uwagę na te miejsca, gdzie rzeczywiście być może są możliwe inne rozwiązania, ale poruszamy się w 
ramach Kodeksu drogowego i na razie on nas obowiązuje, jeżeli nie ma w danym momencie innych rozwiązań. 
Myślę że tutaj spotkanie z Panem Przewodniczącym Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa spowoduje że … 
zresztą zaproszę Pana Przewodniczącego na spotkanie z komendantami i może się uda wypracować takie 
twórcze stanowisko . Głosy mieszkańców poprzez ustalenia na tej komisji powinny zaistnieć i być może uda się 
wypracować coś twórczego”. 
 
17. Zakończenie sesji. 
 
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:50 zamknął sesję Rady Miasta.  
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Wyniki głosowań: 
 
Głosowanie 1 
 
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 
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 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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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Głosowanie 3 
 
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 
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 22 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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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 
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 6 
 
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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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Głosowanie 7 
 
Tak 19 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 2 
Jan Mura BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
 
Wstrzymało się 1 
Lukasz Dwornik PiS 
 
Głosowanie 8 
 
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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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Głosowanie 9 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 10 
 
Tak 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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
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Głosowanie 11 
 
Tak 23 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Jan Mura BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 12 
 
Tak 19 
Malgorzata Piaskowy BSR 
Krystyna Walach BSR 
Maria Polanecka-Nabaglo BSR 
Andrzej Oswiecimski BSR 
Adam Fudali BSR 
Michal Chmielinski BSR 
Tadeusz Bialous BSR 
Mariusz Weglorz BSR 
Andrzej Wojaczek BSR 
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 1 
Anna Gruszka PiS 
 
Wstrzymało się 3 
Jan Mura BSR 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
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Głosowanie 13 
 
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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha PiS 
Anna Gruszka PiS 
Mirela Szutka PiS 
Lukasz Dwornik PiS 
Franciszek Kurpanik PO 
Benedykt Kolodziejczyk PO 
Krystyna Stoklosa PO 
Wojciech Kiljanczyk PO 
Krzysztof Szafraniec PO 
Lukasz Klosek PO 
Mariusz Wisniewski FOR 
 
Nie 0 
 
Wstrzymało się 0 
 
Głosowanie 14 
 
Tak 21 
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 
Arkadiusz Szweda PiS 
Jerzy Lazar PiS 
Wojciech Piecha 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 1 
Anna Gruszka PiS 


