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Protokół nr XIX
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r.
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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży
na terenie Miasta Rybnika za 2015 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta
Rybnika.
Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu Miasta Rybnika.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej
(MPZP 32).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34).
Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016.
Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018.
Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa
w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
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 22 radnych, w związku
z czym obrady będą prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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O godz. 16:03 przybył Radny Benedykt Kołodziejczyk.
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po
punkcie 18, punktu dot. rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 20 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. Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży
na terenie Miasta Rybnika za 2015 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta
Rybnika.
5. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu Miasta Rybnika. /Głosowanie 2/
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok. /Głosowanie 3/
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29). /Głosowanie 5/
9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30). /Głosowanie 6/
10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31). /Głosowanie 7/
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej
(MPZP 32). /Głosowanie 8/
12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33). /Głosowanie 9/
13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34). /Głosowanie 10/
14. Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016. /Głosowanie 11/
15. Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018. /Głosowanie 12/
16. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. /Głosowanie 13/
17. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa
w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. /Głosowanie 14/
18. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika. /Głosowanie 15/
19. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 16/
20. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
21. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 11 lutego 2016 r. został przyjęty bez uwag.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo, które otrzymał w sprawie utworzenia
Stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny w skład którego wchodzą również radni: Anna Gruszka,
Henryk Cebula oraz Ginter Zaik. Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 17 lutego - spotkanie w greckiej Larissie z Ambasador Anną Barbrzak,
- 29 lutego - spotkanie z delegacją z Francji w sprawie Światowych Dni Młodzieży oraz spotkanie z rybnickimi
spółdzielniami mieszkaniowymi w sprawie współpracy,

NESOD: 2016-27563
Przyg.: BR/89

2/31

- 3-4 marca w Dąbrowie Górniczej - Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich – jubileusz 25-lecia
restytucji Związku,
- 7 marca - spotkanie z Radą i Zarządem Dzielnicy Niedobczyce. Dodał, że takie spotkania miały już miejsce
z Radą Dzielnicy Paruszowiec-Piaski (1 marca) oraz Radą Dzielnicy Niewiadom (25 lutego),
- 8 marca - inauguracja budowy przedszkola w Dzielnicy Boguszowice Stare.
Przedstawił prace będące w trakcie realizacji związane z:
- tzw. "szpilkostradą" na Placu Wolności – termin zakończenia prac - koniec miesiąca,
- budową windy dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- budową windy oraz podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych, a także inne prace budowlane
w budynku Muzeum,
- budową przedszkola przy ul. Sztolniowej,
- budową "Pluskadełka" w Kamieniu - termin zakończenia robót - koniec maja br.
Dodał, że zakończyły się prace w Zespole Szkół Nr 3 w Dzielnicy Maroko-Nowiny - budynek jest w całości
dostosowany do warunków ochrony przeciwpożarowej.
Następnie poinformował, że złożony pod koniec stycznia wniosek o dofinansowanie I etapu budowy
rybnickiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W chwili obecnej trwa
ocena merytoryczna, która zadecyduje czy projekt otrzyma wsparcie w ramach RPO. Uzupełnił, że spodziewa
się decyzji Zarządu Województwa na przełomie marca i kwietnia.
Dodał, że 3 marca został złożony wniosek o dofinansowanie również w ramach RPO dot. wsparcia dla instalacji
dwóch pomp ciepła w budynku: Szkoły Podstawowej Nr 27 w Chwałęcicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 28
w Kamieniu. Spodziewane dofinansowanie to 1 mln 499 tys. Poinformował również, że do 31 marca miasto
złoży wniosek w nowym programie Komisji Europejskiej Urban Innovative Actions, w którym będzie
wnioskowało o 5 mln euro. Konkursowy wniosek o dofinansowanie, jaki złoży Rybnik, będzie dotyczył
dziedziny źródeł tzw. czystej energii. Miasto chce stworzyć modelowy, wzorcowy budynek mieszkaniowy,
w którym przetestowanych i wdrożonych zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych
źródeł energii. Budynek ten będzie możliwy do pokazania również innym samorządom. Uzupełnił, że
w programie tym 80% kosztów jest kwalifikowanych.
Przedstawił roboty będące w trakcie realizacji dot. dróg:
- przebudowa ul. Łącznej – opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót budowlanych –
planowane wykonanie robót - maj br.,
- przebudowa ul. Zwycięstwa – planowane wykonanie robót - kwiecień br.,
- przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI – planowane wykonanie robót - sierpień br.
- przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII – podpisanie umowy - 14 marca br.,
oraz przetargi będące w trakcie na:
- remont ul. Karlika,
- przebudowę ul. Sztygarskiej,
- remont ul. Średniej,
- przebudowę ul. Wawelskiej,
- przebudowę mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej.
Poinformował Radę Miasta, że w związku z przejęciem bankowej obsługi budżetu Miasta Rybnika przez
PKO BP S.A., zmianie ulegną numery rachunków bankowych.
Przedstawił również informację dot. stopy bezrobocia dla Miasta Rybnika, która w styczniu br. wyniosła 7,2 %.
Liczba osób bezrobotnych z terenu Rybnika wynosi 3888.
Na zakończenie poinformował, że Rybnik zyskał tytuł "Gmina na 5!", w najnowszej odsłonie corocznego
rankingu przygotowanego w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Badanie składało się z dwóch obszarów oceny: oceny funkcjonalności oficjalnej
witryny internetowej oraz oceny kontaktu elektronicznego z użyciem metody „tajemniczego klienta”.
Uzupełnił, że jeszcze rok temu nasze miasto w tym rankingu zajmowało 112 pozycję. Spośród 350
przebadanych samorządów, Rybnik w tym roku oceniony został na miejscu 5.
4. Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży
na terenie Miasta Rybnika za 2015 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta
Rybnika.
Informację (załącznik do protokołu) przedstawił Prezydent Miasta - Piotr Kuczera.
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5. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu Miasta Rybnika.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie, chodzi Panie
Prezydencie o przedszkole w Dzielnicy Północ - Przedszkole nr 7. Ilość miejsc w tym przedszkolu, o ile nam się
zwiększy po przeróbce tego przedszkola, czy dobudowaniu pewnego segmentu, ile tam będzie więcej miejsc?
Z doświadczenia wiem, że w tamtym miejscu, w tym przedszkolu zawsze były problemy z parkingiem. Wiem
że w źródłach finansowania tego całego zadania, również są wymienione środki na ten parking. Chciałem
zwrócić uwagę w sposób szczególny, żeby przy projekcie, bo projekt chyba do końca nie jest zrobiony jeżeli
chodzi o parking, żeby uwzględnić i przyjrzeć się do tego zadania bardzo w taki sposób wyjątkowo rzetelny.
Druga sprawa - pompy ciepła, w dwóch Dzielnicach: Kamień i Chwałęcice. Do tego zadani dokładamy
500 tys. zł. Wszyscy wiemy jakim powietrzem oddychamy i jest to niezwykle potrzebne zadanie. Ono już
zostało jeszcze w tym czasie kiedy myśmy planowali RITY tzw., Rejonowe Inwestycje Terytorialne, to
dopisaliśmy właśnie to zadanie, ale pytanie moje jest takie, źródło finansowania tego typu zadania jest takie
85% UE, 15% miasto. Ale miasto może te 15% zastąpić środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to może być albo pożyczka albo
preferencyjne kredyty. Ja tutaj zwracam uwagę, czy takie propozycje będą uwzględnione, żeby właśnie te kwoty
25% wartości tego zadania zabezpieczyć właśnie o te preferencyjne kredyty. I droga krajowa 78 (…) czyli od
Ronda Wileńskiego do Ronda Gliwickiego - jeżeli dobrze pamiętam, ten fragment jest na pewno potrzebny, to
jest bardzo uczęszczana droga, ale chciałbym zwrócić uwagę na ul. Mikołowską – (…) wiadukt, który jest na tej
drodze wymaga remontu i obawiam się, że może dojść do takiej sytuacji, że tych środków finansowych
w najbliższym czasie może nam zabraknąć. Chciałem po prostu zwrócić uwagę, że jeżeli dopisujemy kolejne
zadania inwestycyjne, żeby przyjrzeć się temu zadaniu, które jest niezbędne i najbardziej potrzebne, a takim
zadaniem najbardziej potrzebnym będzie wiadukt na ul. Mikołowskiej”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Drobna poprawka, nie Rejonowe Inwestycje Terytorialne
tylko Regionalne Inwestycje Terytorialne. Chciałem też zapytać o ilość miejsc w tym nowym przedszkolu, czy
w rozbudowanym przedszkolu. Jednocześnie pochwalić decyzję, bo na pewno jest to bardzo dobra decyzja.”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Północ - bardzo ważna inwestycja wobec
wyzwań przed jakimi stajemy przy edukacji właśnie przedszkolnej. O 100 miejsc zwiększy się ilość właśnie
w tym budynku, będzie rozbudowywane, czyli będzie łącznie na terenie tego przedszkola możliwość
wychowania, zabawy dla 200 przedszkolaków. Jeżeli idzie o miejsca parkingowe, wzięliśmy ten problem pod
uwagę, taka analiza została przeprowadzona i są rozwiązania, które pozwolą jakby zabezpieczyć te miejsca
gdzie można dziecko wysadzić, gdzie można część samochodów postawić. Oczywiście nie będzie to parking,
gdzie zmieści się kilkadziesiąt pojazdów, tylko raczej zakładamy pewną wymianę w momencie odbierania tego
dziecka albo dojazdu tego dziecka. Jeżeli chodzi o kwestie związana z finansowaniem, odpowiadam na pytanie
Pana Przewodniczącego, żeby nie zostawić go w próżni. Kwestia WFOŚu, rzeczywiście jest rzeczą istotną
i będziemy sięgać po tego typu źródła, gdy tylko będzie się opłacać. Dzisiaj ta pożyczka z WFOŚu jest też brana
pod uwagę cały czas. Odnosząc się do kwestii pomp ciepła - właściwie te pompy ramach RITu miały być
zastosowane na obiekcie sportowym, na Stadionie Miejskim na ul. Gliwickiej, ale zdecydowaliśmy, że
ważniejsze będzie zainstalowanie tych pomp grzewczych właśnie z kwot dofinansowania zewnętrznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Chwałęcicach oraz w szkole podstawowej w Kamieniu.
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Stąd przesunięcie. Zresztą (…) badania geologiczne, które zostały przeprowadzone wykazały, że istniejące
zasoby wód podziemnych znacznie odbiegają od wcześniejszych posiadanych informacji o ich wydajności.
Stąd z pomysłu budowy odnawialnego źródła ciepła możemy powrócić na bazie innego rozwiązania
technicznego. Zakładano tam na wstępie, że wydajność tego źródła będzie wynosiła ok. 5 kW z energii
elektrycznej będzie można uzyskać ok. 5 kW energii cieplnej. Dzisiaj wiemy, że realnie do pozyskania jest
ok. 3 kW, stąd m.in. ta decyzja. O dofinansowanie ze środków UE możemy się ubiegać również dla Stadionu
Miejskiego z kolejnego konkursu, który ma być ogłoszony jesienią. Tak to w wielkim skrócie wygląda. Jeszcze
ul. Kotucza, Pan Prezydent Koper”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Pamiętamy o ul. Mikołowskiej, że również wymaga remontu,
przebudowy. W związku z powyższym jest przygotowywana od ubiegłego roku dokumentacja projektowa na
przebudowę całej ul. Mikołowskiej mniej więcej (…) od Paruszowca, aż do granicy miasta, łącznie
z przebudową tego wiaduktu kolejowego w standardzie mniej więcej takim jak te drogi wylotowe, drogi
wojewódzkie w naszym mieście, czy to ul. Gliwicka, Wodzisławska czy Żorska, z uwzględnieniem drogi dla
rowerów itp. rzeczy. Ta dokumentacja mniej więcej w połowie tego roku ma być gotowa. W związku
z powyższym będzie oczywiście czekała na możliwość pozyskania środków. Natomiast te propozycje
wynikające z uchwały zmieniającej, czy przesuwającej niewielkie środki w ramach tego rocznego budżetu
wynika wprost z faktu, że analizujemy możliwości pozyskania finansowania z programów ministerialnych, czy
to z tzw. starych schetynówek, czyli poprawy nawierzchni dróg lokalnych, czy to z rezerwy budżetu państwa,
czyli 50/50. Ponieważ droga krajowa, ul. Kotucza czyli droga 78, ten brakujący jeszcze ostatni fragment
nieprzebudowany ma możliwość dofinansowania czegoś takiego, stąd przesunęliśmy te środki. Również jest
przygotowywana dokumentacja, bo mamy możliwość uzyskać dofinansowanie na tego typu właśnie drogę. Stąd
są te zmiany, natomiast o ul. Mikołowskiej nie zapominamy”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W pkt 1 wprowadzamy do dochodu budżetu miasta
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za okres 2007 - 2013, kwotę ponad
7 mln zł, do wprowadzenia pozostaje jeszcze 1 mln. Suma tego przychodu do naszego miasta tj. kwota ponad
8,1 mln zł. Myślę, że wszyscy powinniśmy być z tego bardzo zadowoleni. Ponadto przypominam, że na
poprzedniej sesji swoją radość wyrażał również Pan Prezydent Kuczera - 3 mln. W sumie zwróćcie uwagę, że
ponad 11 mln zł dostało się do naszego budżetu dzięki działaniu ówczesnego Prezydenta Miasta - Adama
Fudalego i pełniącego dzisiaj obowiązki Wiceprezydenta Janusza Kopera. Myślę, że powinniśmy też dzisiaj nie
zapominać o pracownikach Wydziału Dróg, którzy przyczynili się do tego, że jeszcze dzisiaj prawie że po
trzech latach dostajemy dotacje, które dofinansowane były z zadań Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Myślę, że powinniśmy być wdzięczni za takie działania. Kolejny punkt, który chciałem poruszyć
Panie Prezydencie, tj. pkt 3 - chodzi o tę alternatywę. Zwiększamy tu wydatki te, które jako środki
niewykorzystane w 2015 r. Ale mam pytanie: chodzi mi o zakres tego remontu - budynku na ul. Andersa 8a.
Czy będzie on podobny tak jak był na ul. Borki czy może lepiej? Drugie pytanie dot. pkt aktywności społecznej.
Ile tam będzie osób zatrudnionych? Jaki będzie koszt utrzymania tego biura i cel, i zasadność? Chciałbym
żebyśmy wszyscy jako radni mieli przybliżony cel działania takiego biura. Ja myślę, że aktywność społeczna
nie mierzy się tym jakie wielkie jest czy jak działa pomieszczenie, tylko mieszkańcy aktywizują się w znacząco
inny sposób. Czytam, że cały ten projekt kosztuje ponad 1,7 mln zł. I mam pytanie: w jakim wydziale UM mogę
zerknąć do całego tego projektu? (…) Trzecie pytanie dot. Punktu Informacji Miejskiej - o zasadność
przeniesienia go z Placu Wolności na ul. Sobieskiego. Szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest akurat
bardzo potrzebne. Myślę, że dzisiaj Miasto Rybnik nie jest takim jakby wielkim miastem turystycznym i to
biuro, które funkcjonowało na Placu Wolności w mojej ocenie całkowicie wystarcza. Przeszedłbym do pkt 8
Panie Prezydencie, szczególnie do pkt 8c. Chciałem w tym momencie bardzo serdecznie podziękować Pani
Radnej Annie Gruszka za spostrzegawczość. Przypominacie sobie Państwo jak na sesji… może dzisiaj już by
tego terenu nie było, to na sesji był ten teren przeznaczony do sprzedaży i Pani Anna Gruszka zauważyła, że na
tym boisku, na tym placu jest stworzone boisko na którym dzieci kopią w piłkę. Jej sugestia, jej prośba została
wysłuchana i ten pkt z porządku sesji został ściągnięty - z komisji, to jeszcze było na komisji, na sesji chyba w
ogóle ten pkt nie wchodził pod obrady. Ale w tym momencie chciałem podziękować jej za spostrzegawczość, za
to, że stanęła na wysokości zadania, bo tak właśnie radny powinien postępować. Kolejne pytanie, które mam
Panie Prezydencie, chodzi o te dwie pompy ciepła. Mam pytanie: dlaczego wzrastają te koszty o 500 tys.?
Bo szczerze powiedziawszy czytałem, że mamy 2 mln zapewnione, a teraz coś się stało i rośnie to nam
o 500 tys. zł. Jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej – (…) wzrasta liczba etatów o 2. Czy Pan, Panie
Prezydencie jest przekonany, że tj. wystarczająca ilość żeby osoby, w których rodzinach… są objęte pomocą,
czy jest wystarczająca ilość osób, żeby tym rodzinom należycie pomagała?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Zacznę może od tego pkt 3, czyli alternatywa. Informacje na temat tego
projektu można znaleźć w Wydziale Polityki Społecznej. Pani Naczelnik Joanna Hawel taką informację na
pewno Panu Radnemu przekaże. Ja tylko może przedstawię informację OPSu nt. tego projektu. Zatem OPS
przekazuje informację, że remontowane pomieszczenia Punktu Aktywizacji Społecznej będą służyły na
potrzebę realizacji właśnie Projektu "Alternatywa". W tym lokalu będą się odbywać zajęcia grupowe w ramach
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Programu Aktywizacji i Integracji oraz Programu Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy razem”.
W tym miejscu właśnie będą przyjmowali specjaliści zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, czyli tak
naprawdę musimy mieć najpierw uczestników, a potem będziemy ich pytać jakie są ich potrzeby, ale
przewiduje się wstępnie, że będą tam tzw. trenerzy pracy, będzie prawnik, będzie psycholog, będzie pracownik
socjalny. Dodatkowo pomieszczenia będą używane sporadycznie dla innych grup uczestników, właściwie,
którzy są pod opieką OPSu, oraz również mogą być udostępniane społeczności lokalnej. Planuje się pełne
wyposażenie, a propos tego kolejnego punktu, czyli mieszkania dla matek, bo o to Pan Radny pytał też zdaje
się na komisji. Mieszkanie chronione ma być wyposażone zarówno w meble jak i te podstawowe sprzęty
gospodarstwa domowego, czyli łóżka, szafki, wyposażenie kuchni, talerze, kubki, zasłony, firany, koce,
ręczniki, lodówka, żelazko, pralka - tego typu podstawowe elementy. Mieszkanie chronione dla kobiet planuje
się na 7 osób, jednakże może zostać tam skierowane 6 osób. Jest norma, która wskazuje, że minimum tj. 12m2
i trudno mówić teraz oczywiście o ilości osób, bo te kobiety będą z dziećmi, tych dzieci może być 2-3, może to
być jedynak, także wtedy będziemy wiedzieli dokładnie gdy już konkretne osoby rzeczywiście te
zapotrzebowanie zgłoszą. Kolejna kwestia to punkt informacji na deptaku. Na deptaku jakby całą esencją, bo
tutaj nie do końca się zgodzę z Panem Radnym, że dobrze to wszystko funkcjonowało. Problem jest taki, że
informacja turystyczna w dni robocze nam do 15:30 funkcjonowała, a w weekend w ogóle nie działała, wtedy
gdy ewentualnie klienci mogli się pojawić. Stąd też była prośba na komisji, żeby dokładnie o tym porozmawiać.
(…) Informuję, że w dni robocze od 11:00 do 19:00 punkt byłby otwarty, a w weekendy od 10:00 do 21:00.
Jeżeli chodzi o osobę, która będzie niejako z UM, to będzie pracownik Biura Kultury, który dzisiaj pracuje
w tym Punkcie Informacji Turystycznej. Będzie nas również wspomagała firma Hossa, jeżeli chodzi
o zabezpieczenie stanu osobowego, maksymalnie mówimy o 4 osobach. Jakby pomysł na to miejsce to
oczywiście nie tylko i wyłącznie suchy Punkt Informacji Turystycznej, ale również miejsce spotkań z lokalnymi
artystami, osobami, które funkcjonują w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym miasta. To miejsce
pokazania lokalnych produktów, to miejsce pokazania czy możliwości zakupu gadżetów związanych z Miastem
Rybnikiem. Także w bardzo szerokiej formule widziałbym właśnie ten punkt. Pytał Pan Radny jeszcze o pompy
ciepła i skąd ten koszt – wnioskowane zmiany w budżecie miasta o te pół miliona wynikają z tego, że założenie
było szacunkowe, a po opracowaniu dokumentacji wiemy, że dzisiaj musimy zabezpieczyć kwotę
2 mln 580 tys., (…) mamy pełną dokumentację, zobaczymy co będzie po przetargu, ale na etapie pełnej
dokumentacji mówimy o takim koszcie. Zakładamy oczywiście dofinansowanie do tej inwestycji ze środków
europejskich. (…) Etaty jeżeli chodzi o OPS – było to tematem posiedzenia odpowiedniej komisji. Jest
rzeczywiście tutaj stała tendencja, smutna tendencja, że ilość niebieskich kart nam rośnie, to powoduje, że Pan
Dyrektor OPSu rzeczywiście sygnalizuje potrzebę większej ilości tych etatów, nie chce tego robić gwałtownie.
Prezydent Masłowski analizuje cały czas sytuację i spróbujemy przygotować się w ten sposób, żeby być
w zgodzie z rozporządzeniem odpowiednim oraz aby ten cały system sprawnie nam działał. Także potrzeby na
pewno są większe, tutaj jestem zgodny z Panem Radnym. Jeżeli chodzi o środki europejskie – wszystko co Pan
powiedział, to oczywiście prawda, ale proszę też wziąć pod uwagę, że to obecny zarząd województwa jakby
decydował o podziale tych środków. Cieszę się, że został Rybnik zauważony, również się cieszę Panie Radny”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam jeszcze dopytać o Punkt Informacji Turystycznej. Czy to
znaczy, że ten Punkt Informacji Turystycznej, który jest obecnie na Placu Wolności będzie zlikwidowany?
Bo w zasadzie to z tej uchwały tak jednoznacznie nie wynika, bo tu pisze, że w związku z utworzeniem od
1 czerwca 2016 r. Punktu Informacji Miejskiej przy ul. Sobieskiego 20, w skład którego włączony zostanie
Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany obecnie na Placu Wolności. Włączony tzn. czy w jednym miejscu
będą w tej chwili dwa punkty? Jak to rozumieć?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Ponieważ było zaangażowane środki europejskie w powstanie tego
punktu na Placu Wolności, wystąpiliśmy do Pana Marszałka właśnie z takim zapytaniem, czy jest możliwość
przeniesienia tego. Marszałek był zgodny co do tego, że jakby cel jakim jest informacja turystyczna będzie
lepiej realizowany właśnie na deptaku w centrum miasta i szczególnie w okresie weekendowym czy
popołudniowym, stąd zgodził się na to aby ten punkt po prostu przenieść na deptak. Pracownik, który dzisiaj
właśnie tam odpowiedzialny jest za zadania zostanie też przeprowadzony niejako z częścią sprzętu z Placu
Wolności właśnie na deptak”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Na poprzedniej sesji pytałem o to, mogę tutaj radnych
poinformować, że taki roczny koszt szacunkowy utrzymywania tego punktu na ul. Sobieskiego zamknie się
kwotą ok. 300 tys. zł.”
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Ja w imieniu swoim, mieszkańców Paruszowca, Ligoty
chciałem podziękować za finanse wprowadzone na Harcówkę. Kilkakrotnie na sesjach się upominałem, jeszcze
inni radni tak samo. Ten obiekt jest naprawdę potrzebny temu środowisku – tj. jedno. Pan Prezydent obiecywał
i dotrzymał słowa. Jeszcze raz pięknie dziękuje w imieniu swoim i mieszkańców dzielnicy, może i Gotartowic
tak samo, bo będą mogli korzystać z tego nowego obiektu i te wszystkie wschodnie dzielnice, które nie mają
domu kultury.”
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Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem nawiązać do tego pkt. dot. budowy
Przedszkola nr 7 w Dzielnicy Północ. Otóż chciałem przypomnieć, że w tym roku, który był rokiem
wyjątkowym, dlatego że z racji uwarunkowań ogólnych mieliśmy szansę przetestować po raz pierwszy
rzeczywiste zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. Mamy na ten temat wiedzę i wiedzieliśmy, że na
(…) sytuację rok temu właściwie mieliśmy zapewnione dla wszystkich chętnych miejsca w przedszkolach.
Od tego momentu podjęliśmy decyzję właściwie o budowie dwóch przedszkoli, mówimy tutaj
o Boguszowicach Starych (…) i Przedszkolu nr 7. I to oceniam generalnie pozytywnie (…) Chodzi mi
zasadniczo o liczbę, nie o miejsce. Aczkolwiek miejsce to drugie ma też istotne znaczenie w kontekście tego co
chciałem powiedzieć. Otóż moje pytanie jest takie: jeżeli mieliśmy zapewnioną dostateczną liczbę miejsc,
a mieliśmy braki w miejscach dot. żłobka - o czym żeśmy rozmawiali też i w komisji i na sesji - to chciałem
zaproponować, żeby przy tym ewentualnym projektowaniu nie zadbać tylko o parking - o co wnosi Pan
Przewodniczący - ale ewentualnie rozważyć, aby to przedszkole mogło stać się po (…) jakby rozwiązaniu
problemu z chwilowym natłokiem jakby zapotrzebowania na miejsca przedszkolne tym miejscem
zlokalizowanym właściwie z drugiej strony miasta, bo przypominam, że w tej chwili mamy jeden żłobek
w Dzielnicy Maroko – Nowiny. W tej chwili byłoby to w centrum i to też wpasowałoby się w to, o czym mówił
Pan Prezydent na komisji, że największe zagęszczenie przedszkoli mamy w rejonie centrum. Innymi słowy,
żeby zracjonalizować te wydatki i ewentualnie przewidzieć możliwość przebudowy, zamiany tego w punkt
żłobkowy”.
Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta: „Uwaga jest bardzo cenna, dziękuję za nią, będziemy się
nad nią zastanawiać i analizować. Natomiast na chwilę obecną w tym stanie jaki jest, trudno zakładać o jakieś
sytuacji przejściowej w tym miejscu, tzn. w sytuacji, w jakiej wytworzył nam się stan, gdzie 4 roczniki dzieci
powinny być objęte opieką przedszkolną i docelowo w założeniu tej nowej sytuacji, która wytworzyła się od
grudniu ubiegłego roku powinny być w przedszkolach. Myślę sobie, że jest to perspektywa bardzo, bardzo
odległa, ponieważ stworzenie tam 100 dodatkowych miejsc i tak nie rozwiązuje problemu tej części miasta, jako
że w tym czasie i w tym momencie funkcjonują jeszcze dodatkowe oddziały w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 5, w budynku szkoły podstawowej. I one są utworzone w miejscu, w którym będą
mogły ewentualnie jeden rok powiedzmy. Także i tak mamy tam sporą górkę wynikającą z faktu ogromnej
ilości dzieci w tej części miasta. Powiem tak: byłoby to możliwe, gdyby nie sytuacja związana z koniecznością
objęcia dzieci 6-cio letnich opieką przedszkolną w przedszkolach”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, ja jeszcze chciałam dopytać w sprawie budowy
instalacji grzewczej pomp ciepła. Czy policzono po ilu latach ta inwestycja się zwróci? I jeszcze jedno pytanie
dot. pkt D12a. Mamy tu takie dwa pojęcia: kontrapas rowerowy i kontraruch na jezdni. Kontrapas rowerowy wiadomo o co chodzi, natomiast chciałabym dopytać jakich pojazdów ma dotyczyć kontraruch na jezdni?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Zaczynając od tego ostatniego pytania, generalnie kontraruch - jest to
koncepcja, która zakłada jakby zintegrowany transport i szczególną rolę transportu miejskiego, czyli (…)
chcemy przeanalizować możliwości, żeby na pewnych odcinkach mogły poruszać się na wyłączność niejako
tylko i wyłącznie autobusy, czasem nawet… i mówię, jest to analiza, żeby nie było, że za chwilę autobusy będą
w Rybniku jeździć pod prąd, jest to jeden z elementów, który chcemy przeanalizować, czy w ogóle taka
możliwość istnieje, czy miałoby to sens. W niektórych miastach tego typu rozwiązania są przyjmowane,
szczególnie w elementach tego ruchu pieszego, czyli (…) tam, gdzie mamy część wyłączoną z ruchu
samochodowego w ogóle i dopuszczamy tylko i wyłącznie ruch autobusowy, ale jak mówię jest to pewna
koncepcja, musi to zostać mocno przeanalizowane, czy w ogóle są takie możliwości na terenie naszego miasta.
Jeszcze chciałem odpowiedzieć na kwestię tego boiska - bo tu Pan Radny Cebula rzeczywiście zwrócił uwagę,
że Pani Radna to swego czasu zauważyła. Rzeczywiście. Również Pan Mariusz Wiśniewski interweniował w tej
sprawie i w trakcie sesji wycofałem to z porządku. Ważne, że boisko powstanie w tej ważnej dzielnicy Miasta
Rybnika, gdzie mamy swoistą pustkę jeżeli chodzi o możliwości sportowe. I pytanie o pompy - tu mam
przyznam się pewną trudność. Z pewnością służby policzyły jaka jest opłacalność tego, szczególnie w tym
rejonie, mówimy o infrastrukturze miejskiej, postawiliśmy sobie jakby zadanie takie, by korzystać z tego
najczystszego źródła, które jest w danym rejonie dostępne, stąd właśnie padło na to bardzo czyste źródła, jakim
jest pozyskiwanie ciepła bezpośrednio z matki ziemi, że tak się wyrażę. Ważne, że mamy do tej inwestycji
dofinansowanie. To powoduje, że i eksploatacja i przede wszystkim czystość w obrębie tych dzielnic, czystość
powietrza zostanie jakby zachowana. Gmina w pewnym sensie musi dać przykład i chce, aby wszystkie budynki
miejskie były czystymi emitentami, w tym kierunku stopniowo, stopniowo pójdziemy”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „W związku z pkt 8a - Przedszkole nr 7, Dzielnica Północ,
rozbudowa. Wróćmy dwie sesje wstecz, przypomina sobie Pan Prezydent deklarację jaką złożył i myślę, że
wszyscy słyszeli, że po budowie przedszkola w Boguszowicach, następnym przedszkolem, które będzie
rozbudowywane, będzie Dzielnica Chwałęcice. Ja nie mam nic przeciwko rozbudowie w Dzielnicy Północ, ale
Panie Prezydencie, tu znalazły się dość szybko środki i ja mam nadzieję, że uzyskam deklarację, że również te
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środki znajdą się na rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Chwałęcicach. Także proszę o odpowiedź,
czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką nagłą inwestycją, a Chwałęcice zostają dalej, że tak powiem
w planie i będzie realizacja rozbudowy tego przedszkola?”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy istnieje możliwość pozyskania środków na
dofinansowanie budowy przedszkola w Boguszowiach, Chwałęcicach oraz w Dzielnicy Północ.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Pani Radna ja też cały czas mam nadzieję oczywiście na to, że uda się
pozyskać środki i się trzymam tej mojej deklaracji, że jeżeli dostaniemy dofinansowanie do przedszkola
w Boguszowicach, ja tylko tak nadmienię, że zdaje się, że absolwentem Przedszkola nr 7 jest Pan
Przewodniczący, to też pewne znaczenie ma - pół żartem, pół serio. A z punktu widzenia mojej deklaracji bez
dwóch zdań, jeżeli tylko otrzymamy dofinansowanie unijne, wtedy problem Chwałęcic będziemy starali się
rozwiązać. Z punktu widzenia polityki przedszkolnej, trochę jakby została ona tutaj zachwiana w grudniu
i nowe okoliczności się pojawiły, ja przypomnę że mieliśmy jakby sytuację tutaj zamkniętą, tzn. było przeszło
200 miejsc wolnych, problemem rzeczywiście była jakby lokalizacja, w szczególności tych przedszkolnych na
terenie Boguszowic, bo tam z parafią dość mocno współpracujemy, dzięki gościnności Proboszcza właśnie te
dzieci tam funkcjonują i właściwie ten temat liczyliśmy, że będzie zakończony, musimy do niego podejść po raz
kolejny. Myślę, że stopniowo się uda, trochę tych miejsc nowych powstanie - 250 w Boguszowicach,
100 w Przedszkolu nr 7, także mam nadzieję, ze najmłodsi Rybniczanie te miejsca przedszkolne znajdą.”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Prezydencie, można podsumować, że każdy dba
o swoje. Pan jako honorowy strażak, czy pierwszy strażak o pracowników czy o strażaków z OSP, a ja jako
były absolwent Przedszkola nr 7 o przedszkole, także każdy tutaj dba o swoje. To oczywiście w żartach”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem się dopytać w sprawie pkt 12a, bo tu jest zapisane zwiększenie dostępności ruchu rowerowego. Czy na Grabowni, co już sygnalizowałem, tam w Dzielnicy
Grabownia, czy ta droga też tam będzie jako rowerowa przygotowana do użytku? Bo zagraża to… większość
tych rowerzystów jeździ główną drogą, a tak by to było przed torami elektrowni byłoby to większe
bezpieczeństwo”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zwrócił Radnemu uwagę, że ta sprawa powinna zostać
poruszona w pkt. dot. wniosków, interpelacji i pytań radnych.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Panie Radny tak, troską Prezydenta jest, aby wokół zalewu jak
najbardziej udrażniać te drogi, także ta droga też jest brana przez oficera rowerowego pod uwagę i jest
w naszym planie połączenia jak najgęstszą siecią szlaków ruchów rowerowych właśnie terenu naszego miasta.
Będzie to ważny element transportu, chociaż wydaje się, że musimy też wykonać dość dużą pracę oprócz tych
terenów, gdzie mają powstać te ścieżki i drogi dodatkowe również nad edukacją rowerzystów, nad
popularyzacją tego środka transportu. To jest potrzebne i dla zdrowia, ale również z punktu widzenia tej idei
zintegrowanego transportu na terenie naszego miasta”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja Panie Prezydencie króciutko jeszcze chcę wrócić do tego
punktu informacyjnego. Chciałbym zapytać, chwała temu, jeżeli to poprawi powiedzmy funkcję, że tak powiem
informacyjną, czy będzie również możliwość w punkcie informacyjnym jak gdyby zarezerwowania, czy
jakiegoś przewodnika po mieście, jeżeli powiedzmy zdarzają się osoby obce, czy grupy, dla grup, wycieczek
itd.? Bo według mnie takich osób powinniśmy mieć w mieście trochę przeszkolonych. To mogą być np.
pracownicy też miejscy, którzy są przeszkoleni w tym zakresie. Czy taka możliwość też będzie?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Tak, bardzo trafna uwaga. Rzeczywiście chciałbym, żeby pracownicy,
którzy będą tam funkcjonowali, po pierwsze mieli do dyspozycji materiały, które będą mogły zainteresować
Rybnikiem, okolicami Rybnika. Zdajemy sobie sprawę, że my nie będziemy nigdy celem turystyki kalibru
Krakowa, czy innych ośrodków typowo turystycznych, ale widzę bardzo dużą szansę w turystyce weekendowej,
jednodniowej, popołudniowej. Ten turysta też tu przyjeżdża, ma okazję zostawić trochę pieniędzy w rybnickich
kawiarniach, restauracjach, w miejscach, gdzie pewnie normalnie by nie przybył. Rolą samorządu jest aby go
zainteresować miastem i na pewno to będzie rolą osób, które… zresztą sprawdziły się spacery po Rybniku,
cieszą się dużym zainteresowaniem Rybniczan. Chciałbym tą formułę rozszerzać, by móc zainteresować
również tych, którzy często mieszkają w pobliżu Rybnika, a z punktu widzenia jakby tego terenu, który oferuje
jakąś informację historyczną, informację przyrodniczą, jakby nie do końca brały to pod uwagę. Dajmy szansę
temu punktowi, bo na pewno pewne podsumowanie za rok, za dwa nastąpi, ale wydaje się, że to jest bardzo
trafiony pomysł. Analizowaliśmy miasta o podobnej wielkości jak Rybnik, tam tego typu punkty od dawna
w centralnych częściach miasta są i się naprawdę sprawdzają.”
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Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem zauważyć, że łatwo się krytykuje kogoś, kto coś
robi, ma jakieś pomysły. Myślę tutaj o punkcie informacyjnym, myślę tutaj o pompach ciepła, podczas, gdy
samemu się nic nie robi. I łatwo się w kimś, kto ma jakąś inicjatywę, ma jakiś pomysł na miasto, ma jakiś
pomysł na unowocześnienie infrastruktury i wizerunku… Myślę, że takie działania zarządu miasta trzeba
wspierać i my to będziemy robić”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Radny, chciałam zauważyć, że tu nikt nie krytykuje tylko
dopytuje, a to jest nasze prawo – pytać”.
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 wraz z ustną autopoprawką. Treść ustnej
autopoprawki stanowi załącznik do protokołu.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
O godz. 17:10 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
O godz. 17:15 na salę wrócił Radny Franciszek Kurpanik.
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29).
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.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Ja w zasadzie chciałbym się odnieść albo wypowiedzieć w tej
kwestii, tutaj tak jakby nie zgłaszam żadnych uwag, tylko proszę jakby takie pochylenie się nad tym
problemem. Szanowna Rado, Panowie Prezydenci, powiem tak, że troszeczkę mam takiego życiowego
doświadczenia z innych, większych miejscowości i wiem, że zabudowa wielorodzinna przemieszana
z zabudową taką jednorodzinną nie zawsze przynosi wizualny taki dobry efekt, to znaczy nawet jeżeli mamy
obszary, w których jest wiele zabudów tej wielorodzinnej, tej jednorodzinnej, to zazwyczaj jeśli są to dobre
rozwiązania, bo (…) nie wszędzie jest idealnie. Zazwyczaj te budynki wielorodzinne są jakby przynajmniej
w jakiś sposób wizualny, przynajmniej po trosze oddzielone od tych zabudów jednorodzinnych. Nie mówię
oczywiście o pojedynczych budynkach, bo (…) można je wtrącić wszędzie, mówię jakby o takim większym
kompleksie. I tutaj jest taka rzeczywiście prośba o pochylenie się nad tym problemem, żeby nie zrobić
z Dzielnicy Zamysłowa przynajmniej wizualnie takiego kogla-mogla, mówiąc wprost. I to jest generalnie
prośba. To się oczywiście wiąże z tym, że gdyby tak było, musielibyśmy przekwalifikować drogi z KDT
bodajże na KDR, być może budową nowych dróg, to oczywiście generuje koszty. Reasumując chciałbym,
żebyśmy byli postrzegani nie tylko Panowie jako Prezydencie, ale w ogóle jako Rada Miasta, która byłaby
postrzegana jako organ, który działa na rzecz mieszkańca, a nie tylko, prawda różnym podmiotom prywatnym,
które zajmują się „budowaniem”, wiadomo o czym możemy pomyśleć. To jest jakby pierwsza moja uwaga.
Natomiast druga uwaga wiąże się z terenem "Okrzeszyniec", o ile dobrze pamiętam na terenie Dzielnicy
Zamysłów. Wiemy, że w 2002 r. został ten teren wydzielony, potem w 2004 r. uchwała, która wydzieliła część
tego "Okrzeszyńca", powstał tam (…) użytek ekologiczny. Powstał tam teren wydzielony z tego "Okrzeszyńca",
na którym mogły by powstać jakieś obiekty rekreacyjne, obiekty ochrony zdrowia, o ile dobrze pamiętam. Tam
niestety w 2013 bodajże albo 2014 r. dziwnym trafem powstał dom. Ja nie wiem czy on powstał w sposób
prawny, czy nieprawny, nie wnikam w tą kwestię, to jest jakby inny temat. Natomiast mówię o tym
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w kontekście, żebyśmy zwrócili uwagę na ten "Okrzeszyniec", bo tam mamy bodajże wierzby chyba, które są
uznawane za pomniki przyrody, tam jest flora, fauna. Więc tak myślę, żeby zwrócić na to po prostu uwagę”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Panie Radny, dokładnie
właśnie taki jest cel tego opracowania. Także przeczytał Pan doskonale intencję. Jeśli chodzi o użytek
ekologiczny tj. podstawowa forma ochrony przyrody i tam na pewno nie będzie dopuszczona jakakolwiek
realizacja budynków kubaturowych.”
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Nie omieszkam tutaj przy tym punkcie obrad dzisiejszej
sesji podziękować Panu Prezydentowi. Złożył deklarację, że Dzielnica Zamysłów będzie pierwszą dzielnicą
w mieście, gdzie przystąpimy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Było to spowodowane
przede wszystkim wieloma protestami mieszkańców właśnie tej dzielnicy. Dotrzymał słowa i dzisiaj właśnie
przyjmujemy, mam nadzieje, że przyjmiemy właśnie tą uchwałę dzisiaj. Natomiast chciałbym się odnieść do
wypowiedzi Pana Radnego Łukasza Dwornika. Ja myślę tak, że do tej pory przynajmniej nie zdarzyło się, że
miasto podejmując jakiekolwiek działania stara się działać na szkodę mieszkańców. Myślę, że wszystkie
działania również związane z tym, są po to, żeby uregulować praktycznie te wszystkie sprawy, które były
powodem konfliktów. Ład przestrzenny jest tematem bardzo istotnym i myślę, że właśnie jest to jeden z celów
podejmowania tej uchwały. Jeszcze raz w imieniu mieszkańców i własnym dziękuję Panu Prezydentowi za
dotrzymanie słowa”.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Absolutnie nie jest moją intencją sugerowanie, że czy władza
miasta w postaci Prezydenta i zastępców czy w postaci radnych działa na niekorzyść mieszkańców. Ja myślę, że
każdy z nas jak tutaj siedzimy w jakiś sposób tych mieszkańców słucha i też po to tutaj jest, żeby reagować,
jeżeli przynajmniej w większej ilości nasi mieszkańcy widzą jakiś problem. Jeżeli z drugiej strony tego
problemu stoimy my, jako radni, to też naszą rolą jest interweniować. Natomiast intencje naprawdę są jak
najbardziej słuszne dla dobra mieszkańców Dzielnicy Zamysłów”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Odnosząc się do słów tutaj Panów radnych, dziękuję za te uwagi.
Rzeczywiście jest tak, że chcemy tą przestrzeń w jak największym zakresie porządkować, wychodzić tutaj
naprzeciw pewnym oczekiwaniom mieszkańców, ale też zgódźmy się, że planistyka miejska ma to do siebie, że
pewne pewniki, które być może teraz nie są przez wszystkich zauważane, w ciągu najbliższych 10-15 lat mogą
okazać się niezbędne, stąd jakby pewna przezorność jest tu potrzebna. Zresztą dziękuję Panu Radnemu
Kurpanikowi za to, że wielokrotnie zgłaszał uwagi co do tych terenów i był swoistym głosem mieszkańców, bo
te sprawy oczywiście są ważne. Cieszę się, że również Pan Radny Dwornik w taki sposób podchodzi do tego
tematu, bo jak mówię przestrzeń publiczna jest troską nas wszystkich, musimy się tu wykazać pewną
dalekowzrocznością, bo często błędy popełniane w roku 2016 mogą się okazać rzemienne w skutkach dopiero
w roku 2030, stąd trzeba nam z wielką ostrożnością do tego tematu podejść. Myślę, że nasza Miejska Pracownia
Urbanistyczna po to właśnie została stworzona, by robić to w sposób profesjonalny, ze znajomością tematu
i w odniesieniu do danej przestrzeni, bo nie ukrywam, że ten kto zna miasto na pewno zrobi ten plan lepiej, niż
ktoś kto jest z Wrocławia, Warszawy czy z innego terenu”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
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Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej
i Golejowskiej (MPZP 32).
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34).
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
14. Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016.
Joanna Hawel – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej omówiła projekt uchwały.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem zapytać o §2. Cytuję zapis: „Upoważnić Prezydenta
Miasta do określenia wysokości środków na realizację poszczególnych zadań wskazanych w §1 uchwały”.
Zgodnie z obowiązującym prawem (…) o środkach finansowych decyduje Rada Miasta. I tu te upoważnienie
Panie Prezydencie jest skierowane w stronę Pana i mam pytanie: czy jeszcze raz przedstawiona… bo tu czytamy
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wyraźnie, że Pan Prezydent ma określić wysokości środków. Czy ta uchwała jeszcze raz wróci na sesję? Czy też
już ten zapis powoduje, że Pan Prezydent jednoosobowo podejmie takie działania?”
Joanna Hawel – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej: „(…) Tą uchwałą określamy tylko zadania.
Przyjmujemy zadania na które w tym roku będziemy przeznaczać środki PFRON. Natomiast ich wysokość
zostanie określona zarządzeniem Prezydenta Miasta”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018.
Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku omówił projekt
uchwały.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę Państwa, ja jeszcze od siebie dodam, że Pan Dyrektor
jest wysokiej klasy specjalistą, można powiedzieć ekspertem w tej dziedzinie, którą się zajmuje, ekspertem na
szczeblu krajowym. Gdyby jeszcze można było Panie Dyrektorze bardzo krótko - nie chodzi o jakieś szczegóły
- o finansowanie. Jakie to są środki i skąd te środki pochodzą, ile to kosztuje wszystko o czym Pan mówił?”
Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku: „Mogę powiedzieć
o pieczy rodzinnej, dlatego że tutaj to jest mój obszar działania. Utrzymanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy to jest
ok. 800 tys. (…) Ja jeszcze muszę powiedzieć o pozyskaniu nowego lokalu dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej dlatego, że to jest jedno też z tych poważniejszych działań, które tutaj będą i te są dosyć
finansochłonne. Natomiast sama organizacja pieczy nie jest rzeczą drogą i ona jest i te zadania, które się tutaj
pojawiają w tym programie, one w znacznej mierze nie wnoszą żadnych skutków finansowych. Dlatego że my
te działania i tak statutowo prowadzimy, natomiast program jest taką koniecznością, która pomoże nam
pozyskać pewne środki. Dlatego że w momencie kiedy będą ogłaszane programy czy na poziomie ministerstwa
czy na poziomie UE to jak by trzeba się odwołać, że te zadania są przedstawione w programie rozwoju pieczy
zastępczej w powiecie. Natomiast środki są określone w budżecie, tutaj Państwo znacie środki jakie
przeznaczacie, jeżeli chodzi o Ośrodek Rodzinnej Pieczy to mamy wzrost od kilku lat z czego też się cieszę, że
te działania są dostrzegane i one są z tego powodu też na całkiem dobrym poziomie realizowane”.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dodała, że Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Mieście Rybniku na lata 2016-2018 opracowali przedstawiciele następujących jednostek: Marta Kulik Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Barbara Jakubiak - Dom Dziecka w Rybniku, Jarosław Pydyn Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku oraz Arkadiusz Andrzejewski Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja może tutaj w tej dziedzinie nie jestem właśnie do końca
dobrze zorientowany i chciałbym tutaj zapytać (…) odnośnie statystycznych spraw, tj. strona 4 (…)
I w zestawieniu tabelarycznym mamy dwa rodzaje, że tak powiem, formy pieczy zastępczej. W tej pierwszej
tabelce mamy rodzinne domy dziecka – tj. rodzinna forma pieczy zastępczej, a w drugiej tabelce mamy domy
dziecka, które zostały zlikwidowane. Proszę mi powiedzieć, czy sumarycznie… bo tutaj pokazujemy ilość
dzieci, które są objęte. I tak matematycznie dodając Rodzinny Dom Dziecka nr 1 i nr 2 tj. 17 dzieci, a w tej
tabelce pierwszej – rodzinne domy dziecka są 33 dzieci. Nie wiem czy to jest jedno w drugim? (…) Nie potrafię
się doliczyć ile dzieci jest w rodzinnych domach dziecka”.
Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku: „W rodzinnych
domach dziecka mamy na chwilę obecną 33 dzieci – tj. stan z dnia 31 grudnia 2015 r. Natomiast z dniem
31 grudnia uległy likwidacji dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. To może
skomplikowanie brzmi, ale mieliśmy dwa domy, które funkcjonowały dokładnie tak samo jak rodzinne domy
dziecka i one uległy likwidacji. I z dniem 1 stycznia, grupa 17 dzieci została jakby włączona też do tej
statystyki, czyli tu już będzie w tym momencie nie 33 a 50 dzieci. I mamy tych rodzinnych domów
dziecka – 7, nie 5. Teraz jest już ok. 50 dzieci. To też jest liczba, która ulega zmianie, natomiast (…) na jeden
dom powinno przypadać ok. 7-8 dzieci, bo tak ustawodawca dopuszcza, taki jest limit ilości dzieci”.
Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Panie Dyrektorze, na komisji wspominał Pan o wprowadzeniu
autopoprawki. Chciałam dopytać czego miała dotyczyć ta autopoprawka?”
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Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku: „Wycofałem się
z tego. Autopoprawka miała dotyczyć pewnego sformułowania, które znalazło się w tych zapisach, dlatego że
tutaj podajemy, że dom dziecka prowadzi grupę dla nieletnich matek z dziećmi, i tak trochę z mojej strony jest
to trochę nadinterpretacja, może trochę bardziej przestrzeganie takiej litery prawa. Dlatego że osoba nieletnia
w myśl naszego prawa, to są to osoby małoletnie, które są sprawcami czynów karalnych. Ale w takim
kontekście społecznym o czym często w powszechnym języku używany jest ten zwrot również jako
powszechnie używany i tutaj radcy prawni UM powiedzieli, że nie ma konieczności dokonywania tej
autopoprawki.”
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Wypada powiedzieć, że rzeczywiście wiele liczb i informacji
przedstawionych zarówno przez Pana Dyrektora jak i w tym sprawozdaniu wskazuje na to, że jest coraz lepiej
(…) zwłaszcza (…) z opieką dla dzieci w takim wymiarze mniejszym, w wymiarze rodzinnym, w warunkach
zbliżonych do rodzinnych. Natomiast moje pytanie dotyczy liczby tych dzieci, które ciągle pozostają pod opieką
poza Rybnikiem, zwłaszcza w tej formie instytucjonalnej, czy jakby to, że na 2015 r. 40 dzieci przebywa
właśnie pod taką opieką wynika z jakiś uwarunkowań, których my nie fachowcy nie musimy znać, po prostu
jest taka pragmatyka, żeby w jakiś szczególnych sytuacjach dzieci przebywały poza miastem? Czy jednak
z tego, że jednak jeszcze mamy jakieś braki, jeszcze jakieś niewydolności tego sytemu?”
Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku: „Tutaj na to
pytanie muszę odpowiedzieć troszeczkę z taką większą opowieścią, dlatego że umieszczenie dzieci poza
naszym miastem jest pewną koniecznością, która występowała w poprzednich latach. W ostatnim czasie nie
pamiętam, żeby jakiekolwiek rybnickie dziecko wyjechało poza Rybnik i dlatego ta 40 dzieci to są takie dzieci,
które dzisiaj jakby pozostaną w tych domach dziecka do usamodzielnienia. A wynika to czasami też z tego, że
myślę, że moglibyśmy stworzyć takie warunki, żeby te dzieci powróciły tutaj do nas do miasta i moglibyśmy
nawet - może byłoby i taniej - otworzyć kolejny dom dziecka i te dzieci mogłyby tutaj być. Natomiast jakby po
to, żeby to dziecko mogło wrócić, nasze prawo niestety reguluje to tak, że konieczna jest zgoda dyrektora tego
domu dziecka, w którym dziecko obecnie jest. Więc jeżeli tam jest fajne, grzeczne, rybnickie dziecko, to
powiem szczerze, że bardzo ciężko jest jakby doprowadzić potem do takiego momentu, żeby to dziecko mogło
wrócić. Były podejmowane takie działania na poziomie tu nawet Zespołu Ognisk Wychowawczych, jednak nie
za każdym razem było to działanie skuteczne”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam takie pytanie dotyczące pewnego sformułowania, które
znajduje się na stronie 1, czytając wpadło mi to w oczy i zastanawiam się czy to jest prawidłowa forma.
W połowie pierwszej strony mamy taki zapis, że: „Po przeprowadzonym remoncie budynku Dom Dziecka
w Rybniku rozpoczął pracę z dziećmi w formie rodzinkowej, która realizowana jest nadal”. Czy nie powinno
być w formie rodzinnej?”
Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku: „Formy rodzinne
są formami rodzinnymi i one są realizowane w domu, w rodzinie Więc tutaj żebyśmy też jasno się trzymali
pewnych takich sformułowań metodologicznych. Natomiast formy rodzinkowe pokazują coś takiego, że taka
forma pracy domu dziecka, że dzieci przebywają, wspólnie są rodzeństwa, dzieci mniej więcej na tym samym
poziomie wieku rozwojowego. Więc jakby to w takim fachowym nazewnictwem oznacza właśnie takie
współdziałanie w grupie i tam gdzie są rodzeństwa, żeby one po prostu nie były porozrzucane po różnych
piętrach, żeby były razem, stąd właśnie ta forma rodzynkowa a nie rodzinna”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:45.
16. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających
azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta - Janusza Kopera,
poprosił o wycofanie przedmiotowego punktu z porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania za ww. wnioskiem: /Głosowanie 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się - 0
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17. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których
mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: "Chciałem podziękować za to głosowanie. Wracam do myśli, która
przyświeca tej całej debacie nt. rybnickiego smogu. Jeszcze raz chcę podkreślić fakt, że ten problem jest
problemem nas wszystkich, został omówiony w całym cyklu konsultacji, były spotkania ze specjalistami.
Na pewno ten regulamin... życie spowoduje, że będzie ewoluował, ale wiem jedno, że tylko zgoda Rady Miasta,
zgoda Prezydenta, przychylność mieszkańców, przychylność mediów również w tym temacie spowoduje, że
z tym problemem jako wspólnota samorządowa Miasta Rybnika będziemy w stanie skutecznie walczyć.
Oczywiście liczę tu również na rozwiązania systemowe, ogólnopolskie. Liczę tu również na rozwiązania, które
zaistnieją za pomocą uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Tylko wspólnymi siłami da się zwalczyć ten
problem, który jest dzisiaj naszym niestety przykrym udziałem. Dziękuję jeszcze raz".
18. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
19. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
Łukasz Kłosek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały wraz ze stanowiskiem
komisji z dnia 2 marca br. Postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą
uznanie skargi za bezzasadną.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
20. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia br.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Na początku z przykrością stwierdzam, że mimo upływu
dwóch miesięcy nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie odnośnie rozliczenia transakcji pomiędzy
Tauronem a naszymi służbami komunalnymi jeśli chodzi o zamianę terenu - tj. pierwsza sprawa. Druga:
również z przykrością, ale po raz czwarty wracam do sprawy Pana dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5
ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dlatego że zadzwonił do mnie ponownie Pan
dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
z ul. Buchalików w Rybniku z prośbą żebym wróciła do tego tematu, ponieważ w tej pracowni znowu nasiliły
się prace w kamieniu. I Pan chciałby wiedzieć, czy Wydział Ekologii nie chce czy nie może zobligować Pana
dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
do tego, żeby prace w kamieniu wykonywał w swojej pracowni, bo posiada pracownię kamienia, a realizuje
swoje prace poza pracownią i jeden człowiek utrudnia życie wielu mieszkańców. Dlaczego on jest na jakiś
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ekstra prawach w tym mieście traktowany? I trzecia sprawa: również mieszkanka Osiedla Nowiny zwróciła się
do mnie z prośbą, żebym przedstawiła sprawę takiej agresywnej przycinki drzew na Osiedlu Nowiny, chodzi o
ul. Wawelską, Orzepowicką i jeszcze tam w tym ternie. Ja nie wiem czy one są właściwie przycinanie czy nie, i
w związku z tym Pani prosi, żeby Wydział Ekologii się tym zajął, pojechał na osiedle i sprawdził czy taka
agresywna przycinka drzew liściastych jest właściwa, czy nie będzie to zagrażało obumarciu tych drzew?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Oczywiście Pani Radna wyjaśnię sobie tą sytuację jeśli chodzi
o Taurona. Z Panem, o którym Pani mówi mamy problem ewidentnie. On teoretycznie powinien pracować
w swojej pracowni, jeszcze raz podejmiemy interwencję, wiem że takowe były, ale w pewnej materii
wypadałoby tam postawić jakiś posterunek, który będzie niezwłocznie go wprowadzał z powrotem do swojej
pracowni, bo chyba tak to wygląda. Przycinkę drzew sprawdzimy. Nie wiem czy myśmy to przycinali czy
spółdzielnia, jaki to jest teren? Bo jak miasto to generalnie nasze służby po pierwsze to kontrolują, a po drugie
mamy fachowców, którzy robią to dobrze. Także jeżeli spółdzielnia wynajęła sobie jakąś firmę, która zrobiła to
w taki, a nie inny sposób, będziemy na pewno sprawę monitować".
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Ja myślę, że prawdopodobnie spółdzielnia, ponieważ jest to
teren spółdzielni mieszkaniowej i nasze służby, one przy obrzeżach ulic owszem to robią, ale robią to dobrze.
Ja oglądałam kilka tych drzew. Tak jak mówię, ja nie jestem biologiem ani dendrologiem, nie wiem czy one
dobrze zostały przycięte czy źle. Pani najpierw powiedziałam, że jest to teren spółdzielni mieszkaniowej, ale
mieszkanka mi powiedziała: "No to co, ale chyba nasz Wydział Ekologii ma tu coś do powiedzenia”, to
powiedziałam dziękuję, przedstawię tę sprawę na sesji Rady Miasta".
Wojciech Student - Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Ja odpowiem nt.
Taurona. Otóż pytanie Pani dotyczyło jak wygląda ta transakcja i czy miasto ma z tego tytułu jakiś przychód.
Tj. temat niezamknięty jeszcze. Niestety ciągle Tauron przygotowuje dokumentację, żebyśmy mogli
doprowadzić do tej wymiany. Także póki co ta sprawa niestety stoi w martwym punkcie. Dzisiaj z winy Firmy
Tauron".
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Z inicjatywy Tauronu doszło do tej sprawy, że my dokonamy
wymiany tego gruntu. I ja uważam, że jeżeli Tauron był zainteresowany, to trzeba go jakoś zmobilizować do
tego, żeby sprawę zamknął. Przecież to się nie może ciągnąć w nieskończoność. Jak się orientuję, Tauron
musiałby nam coś dopłacić do tej transakcji, ale tu już nie chodzi o sam fakt dopłaty, tylko uporządkowania
terenów w mieście, bo się okazuje, że jednostka miejska korzysta z terenu Tauronu, a Tauron korzysta z działki
miejskiej. O to mi chodzi, żeby był porządek”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Mam pięć spraw. Po pierwsze chciałem podziękować w imieniu
mieszkańców Dzielnicy Niedobczyce za dokończenie inwestycji związanej z budową przepustu pod nasypem
kolejowym, co uchroniło mieszkańców ul. Zagłoby przed systematycznym zalewaniem również przez wody
opadowe. Tutaj również dziękuje Panu Prezydentowi Fudalemu za zainicjowanie tego i Panu Prezydentowi za
dokończenie tej inwestycji. Bardzo dziękuję. Mieszkańcy do mnie dzwonią i mi mówią, że ta inwestycja jest aż
za dobrze zrealizowana. Także bardzo jestem z tego zadowolony. Kolejna sprawa Panie Prezydencie, to
dziękuje za przesłanie sprawozdania z drugiego (...) takiego roboczego spotkania w sprawie osób
niepełnosprawnych dorosłych i dzieci niepełnosprawnych w Rybniku, bardzo obszerne, merytorycznie dobrze
przygotowane. Chciałem Pana poinformować i Państwa szanownych radnych, że kolejnym jak gdyby krokiem
z mojej strony będzie przygotowanie analizy finansowej i ekonomicznej, a także analizy specyficznej
przedsięwzięcia, które będzie polegało na budowie takiego nowego ośrodka wraz z internatem dla osób
niepełnosprawnych do 25 roku życia i po 25 roku życia. Również to uczynię z uwzględnieniem seniorów. Taka
analiza oraz wizualizacja tego przedsięwzięcia zostanie Panu Prezydentowi dostarczona, aby urzędnicy mogli ją
ocenić, zweryfikować i potem myślę nastąpią kolejne etapy. Panie Prezydencie, trzecia sprawa dotyczy tego
terenu, tzw. targowiska, obok boiska dolnego w Niedobczycach. Wiemy, że tam jest drugi inwestor. On chce na
wiosnę rozpocząć budowę, żeby postawić sklep wielkopowierzchniowy. I tutaj mam taką prośbę, czybyśmy nie
mogli zorganizować spotkania w Urzędzie Miasta z tym inwestorem, żeby ostatecznie wyjaśnić tą kwestię tego
skrzyżowania, czy tam będzie to rondo? Bo wiemy, że jest taki projekt, czy tego ronda tam ma nie być? Bardzo
bym prosił, aby Urząd Miasta z taką inicjatywą wyszedł, żeby ta sprawa była raz na zawsze po prostu
wyjaśniona. Jeszcze mam taką sprawę dotyczącą Pana Bartosza Mazura, który został Pełnomocnikiem ds.
ogólnie mówiąc transportu zintegrowanego. Bardzo by nam było miło jako radnym, członkom komisji
transportu, aby po prostu Pan Bartek nam się przedstawił, przedstawił swój plan, jak on to widzi. Ja go
prywatnie znam, bo pracowaliśmy razem w Urzędzie Marszałkowskim. Wiem, że to jest jeden z najlepszych
fachowców w tej dziedzinie, ale chciałbym żeby też Rada i komisja nasza miała takie poczucie, że razem coś
robimy i że mamy na coś wpływ. Chcę powiedzieć, że jest już ustalone posiedzenie komisji transportu jeśli
chodzi o absolutorium i tam bym prosił, żeby Pan zaprosił Pana Bartka, żeby po prostu normalnie porozmawiać.
I prosiłbym jeszcze - i to jest ostatnia rzecz - aby zarząd miasta rozważył uruchomienie ul. Jagodowej, chociaż
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do 3,5 t. ruchu samochodowego z ograniczeniem prędkości, żeby osoby, które jadą z Popielowa, z Niedobczyc,
z południa miasta, miały alternatywę na ul. Wodzisławskiej”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o kwestię spotkania z inwestorem i targowiskiem - ja mogę
powiedzieć już teraz, że na pewno ronda tam nie będzie ze względów finansowych i kilku technicznych, ale
jeżeli jest potrzeba takiego spotkania to możemy je rzeczywiście zorganizować, żeby też mieszkańcom
przybliżyć w jaki sposób będzie ta przestrzeń tam zorganizowana. Jeżeli chodzi o Pana Mazura - takie spotkanie
było planowane, jest cały czas planowane na podstawie tego co już mu się udało, jakie spostrzeżenia zebrać
z miasta. Ja planowałem takie spotkanie, mniej więcej na początku kwietnia, ale po prostu dogadamy się jeżeli
chodzi o termin, jak najbardziej. Mi bardzo zależy na tym, żeby właśnie ta inicjatywa zintegrowanego
transportu była również popularyzowana przez radnych w poszczególnych dzielnicach, bo jest rzeczywiście
taka potrzeba. Co do ul. Jagodowej, dwa słowa Pan Prezydent Koper i nie będą to dobre wieści".
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta: "(...) Uruchomienie ruchu na ul. Jagodowej, jest to problem.
Ta ulica jest zbyt wąska, żeby tam puszczać ruch. (...) Jest to droga przez las, nie utwardzona, bez zrobionej
podbudowy i nawierzchni. Mało tego, policja złożyła formalny wniosek o to, aby w ogóle zamknąć ruch na tym
odcinku leśnym i nie ukrywam, że policja przekonała na posiedzeniu ostatnim Komisję Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, żeby tam wprowadzić zamknięcie tej drogi, a nie jej otwarcie. W związku z powyższym
rzeczywiście ul. Jagodowa do lasu byłaby tylko ślepą, czyli dojazd dla mieszkańców ul. Jagodowej. Tam
możliwość tej drogi bocznej, to jest ul. Zamiejska, będzie nią można dojechać do ul. Jagodowej i wrócić do
ul. Wodzisławskiej, natomiast nie przejeżdżać przez las. Mogę jedynie obiecać, że jeszcze raz na Komisję
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skieruję ten wniosek, tylko tak jak mówię, mieszkańcy południowych
dzielnic wnioskują żeby uruchomić ruch, natomiast mieszkańcy Zamysłowa i najbliższych żeby całkowicie
zamknąć. I tak jak powiedziałem policja również wnioskuje o to z uwagi na to, że tam zachowanie
bezpieczeństwa w tym miejscu jest trudne, żeby ten ruch zamknąć i to ostatnie stanowisko jest takie, że była by
to droga tylko dla rowerów i jedynie służby ratownicze i służby komunalne jeżeli mają potrzebę skrótu to mogą
zrobić. Natomiast dla ogółu kierowców ta droga jest przewidywana do zamknięcia. Oczywiście ten odcinek
leśny, bo oczywiście dojazd do domów musi być dopuszczony, także takie jest dzisiaj stanowisko na wniosek
policji, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: "Jeszcze pozostaje kontekst budowy drogi Pszczyna-Racibórz,
zobaczymy co będzie z dotacją, ale tak naprawdę tam w tym rejonie będzie jeden wielki plac budowy.
Rozumiem te postulaty mieszkańców Niedobczyc, zresztą sam wielokrotnie miałem okazję śledzić jak co
niektórzy tam się przemieszczają, ale ocena policji jest taka, a nie inna. Jak Pan Prezydent Koper mówił, wróci
to na obrady, ale (...) trzeba to powiedzieć mieszkańcom, że jeżeli dostaniemy dotację na Pszczynę – Racibórz
to tak naprawdę to będzie za chwilę plac budowy”.
Maria Polanecka-Nabagło - Radna Miasta Rybnika odczytała interpelację skierowaną do Prezydenta Miasta
w sprawie problemu targowiska przy ul. Broniewskiego. Interpelacja została złożona na ręce Przewodniczącego
Rady Miasta. Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta poinformował Radną, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Łukasz Dwornik - Radny Miasta Rybnika: "Ja tutaj oczywiście chciałem poprzeć działania Pani Marii
w kontekście targowiska. Żyjemy w trudnych czasach. Sklepy wielkopowierzchniowe zabierają może nie tyle
co miejsca pracy, ale tzw. punkty handlu drobnym przedsiębiorcom. Tj. tez taki pewien znak czasów. Myślę, że
warto by przynajmniej było coś spróbować w tej kwestii zrobić. I tj. jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz:
chciałem się tutaj odnieść do tej kwestii wycinki drzew, o której wspominała Pani Radna Stokłosa. Otóż jako
mieszkaniec ul. Orzepowickiej, na wysokości bloku 20-22, ja uważam wręcz przeciwnie, że te drzewa zostały
dobrze przycięte, ponieważ tam jest tyle samochodów, jest kilka budynków usługowych, notabene bodajże
w zeszłym roku duża wichura obaliła jedno drzewa na jeden z tych budynków, może nie tyle, że na szczęście,
ale smaczku całej sprawie dodaje fakt, że akurat tym budynkiem był salon gier”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Kwestii drzew rzeczywiście trzeba będzie się tutaj na spokojnie
przyjrzeć. Są rzeczywiście dwie szkoły. Ja przyznam się, że jeżeli mogę pokusić się o osobistą refleksję, mniej
więcej do 8 lipca 2015 roku wszystkie media broniły każdego drzewa, by po tygodniu, gdy zaprezentowałem na
konferencji prasowej plik zdjęć ile drzew się przewróciło na posesje, na samochody, na jezdnie, pojawiła się
presja z drugiej strony pt. „Czemu tych drzew tak mało usuwamy i czemu to tępo jest takie wolne?”. Także
znajdźmy jakiś złoty środek, trzeba się przyjrzeć każdej wycince. Ważne, żeby drzew nie uszkadzać, żeby nie
wycinać tych, które wycięte nie muszą być, ale też pamiętajmy, że ręką człowieka te drzewa zostały zasadzone
w pewnym okresie historycznym i czasem trzeba je po prostu usunąć. Oczywiście mamy cały program nasadzeń
zastępczych. Także proszę się nie obawiać, Rybnik pozostanie zielony”.
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Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Na październikowej sesji dziękowałem, że zostały wiaty
przystankowe zamówione na łączniku ul. Henryka Mikołaja Góreckiego. Do dziś te wiaty nie są postawione.
Co gorsza obserwuję jak ludzie siadają na krawężnikach przy tym przystanku, na koszach betonowych, jak
są bardzo złe warunki zapraszam ich do samochodu, przewożę ich na miejsce gdzie chcą. Natomiast w drugim
pytaniu mam sprawę dzieci, które z Osiedla Maroko-Nowiny podążają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 7. Jeśli byłby przystanek przy tej szkole, a oprócz tego wiem, że w planie jest tam pole manewrowe,
zatoczka, jest to teren miejski, by była sprawa rozwiązana. Natomiast autobusy dalej stacjonują na
ul. Storczyków i denerwują moich sąsiadów. Ja też słyszę te warczenie o wczesnych godzinach rannych, ja o tej
porze wstaję, bo dziennie wstaje o 4 rano, więc obserwuję, przejeżdżam tę dzielnicę i obserwuję te dziury, już
teraz są warunki takie sprzyjające, żeby można było to zalepić. Prosiłbym o te główne drogi, żeby w pierwszej
kolejności, żeby przygotować do warunków gdzie te autobusy nie muszą wężykiem jeździć po tej
ul. Storczyków, a jeżeli RSK tak poradziło sobie na torze i zrobiło prawidłowo tor żużlowy to z polem
manewrowym na pewno się uporają”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: "Dokładnie tak, uporamy się i z tym problemem, proszę jeszcze o trochę
cierpliwości Panie Radny. W kontekście generalnie autobusowym szeroko rozumianym, czyli przystanków,
wiat autobusowych, myślę, że te wiaty tam się pojawią. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą i to będzie
zrobione. Jeżeli chodzi o to pole manewrowe, o którym Pan mówi, robimy analizę ruchu i próbujemy znaleźć
takie miejsce w Orzepowicach, m.in. by generator, a dzisiaj na pewno jest nim szkoła, był jak najczęściej
obsługiwany przez ten ruch i komunikację autobusową, bo taki jest cel wszystkich naszych działań, by jak
najpełniej wykorzystać te główne źródła, gdzie pojawia się klient, w tym wypadku to jest uczeń i korzysta z tej
komunikacji miejskiej. Także myślę, że w tym roku przedstawimy radnym taki plan. Będą zmiany w liniach.
Chciałbym, żeby to było systemowe, żeby to objęło całe miasto. Myślę, że spotkanie z Panem Mazurem,
o którym mówił Pan Radny Węgorz, rzeczywiście jest potrzebne i wtedy wyjaśni Pan Mazur jakby również
kalendarium i harmonogram tych działań. To musi być systematyczne działanie, takie dorywcze, pod tytułem,
że tu przystanek tam wiata i co chwilę zmieniamy te lokalizacje, albo zmieniamy linie, jakby ten sposób się
wyczerpuje. Proszę o chwilę cierpliwości. Spróbujmy popatrzeć na to kompleksowo. Jeżeli chodzi o dziury, to
asfalt się jeszcze nie do końca produkuje. Czekamy oczywiście na sezon. Na bieżąco tą masom, która jest
dostępna, RSK to naprawia, ale oczywiście jest to naprawa awaryjna, systemowo do tego z wiosną... a ona lada
tydzień się pojawi, oczywiście ruszymy i wtedy tego typu problemy będą na bieżąco jak zwykle
rozwiązywane”.
Andrzej Wojaczek - Radny Miasta Rybnika: „Ja mam Panie Prezydencie takie trzy sprawy. Pierwsza sprawa
to jest ta przychodnia dziecięca w Boguszowicach na ul. Patriotów 11. Czy to jest nasz teren i budynek, czy to
jest prywatne? - tj. pierwsza sprawa, bo tam droga dojazdowa do tego budynku, to tej przychodni (...) jest
fatalna, dziura na dziurze. Tam prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Druga sprawa to wyjazd
z ul. Kowalczyka na ul. Świerklańską. Jest praktycznie pod kątem 100 stopni i włączyć się w ruch
w ul. Świerklańską z ul. Kowalczyka jest na krawędzi cudu kierowcy. Jeżeli byłaby taka możliwość zrobienia
wcześniejszego wjazdu z ul. Kowalczyka w ul. Świerklańską byłoby to super takie połączenie, niczym by to nie
zagrażało kierowcom jadącym ul. Świerklańską tu od ul. Prostej. I trzecia sprawa Panie Prezydencie to ulice
Chwałowickie: 1 Maja, Śląska, Kożdoniów, robią się coraz to gorsze. Szewcowanie tych dróg to właściwie
tylko takie zaspokojenie potrzeby na dzień dzisiejszy, ale prosiłbym żeby wziąć pod uwagę jak są środki,
a widzę, że są te środki, aby przygotować się do zrobienia dalszego odcinka tej ul. 1 Maja od ul. Ogrodowej,
Kupieckiej, tam na połączeniu starej nawierzchni z nową nawierzchnią, siada to, jest tam przejście dla pieszych.
Ci ludzie przechodzący tam po deszczu są ochlapywani, jest to właściwie nie do wytrzymania. Bardzo bym
prosił o interwencję w tej sprawie”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Problem przychodni wyjaśni Pan Student. Jeżeli chodzi o uwagi co do
tych ulic, to bierzemy to sobie do serca. Systematycznie będziemy się starali te problemy Chwałowic też
rozwiązywać".
Wojciech Student - Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Lokal na
ul. Patriotów 11 jest przeznaczony do sprzedaży. Także będziemy próbowali go sprzedać. Mam nadzieję, że
znajdzie się chętny na zakup”.
Tadeusz Białous - Radny Miasta Rybnika: „W związku z planami budowy centrum przesiadkowego
w Niewiadomiu, o którym była mowa na komisji komunikacji, wspólnie z Radnym Mariuszem Węglorzem
w imieniu mieszkańców Niewiadomia i Niedobczyc proponujemy budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
rzeki Nacyna od Niewiadomia poprzez Niedobczyce w kierunku centrum Rybnika”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Na dzisiejszej sesji przyjmowaliśmy plan właściwie, który pozwoli nam
na zdiagnozowanie sytuacji w rejonie Nacyny na terenie Śródmieścia i rzeczywiście sensowym ruchem byłoby
poprowadzenie tych tras rowerowych w punkcie gdzie mamy płasko i wygodnie się po prostu jedzie.
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Rzeczywiście nasze rzeki i Ruda i Nacyna są takimi fajnymi osiami miasta. Oficer rowerowy, który pracuje
w Urzędzie - ta nazwa się jednak jakoś przyjęła - ma taki plan, żeby systematycznie wzdłuż tych osi próbować
te ciągi rowerowe tworzyć. Oczywiście to będzie proces, to nie będzie proces bardzo szybki, ale będę starał się
znajdować środki właśnie na rozwój tej sieci rowerowej. Z punktu widzenia przeszkód jakie mamy, gdzieś od
ul. Jankowickiej, właściwie przy przekraczaniu Nacyny, a właściwe gdy Nacyna przekracza tory kolejowe tu jest pierwszy problem. Drugi problem pojawia się na terenie dworca towarowego. (...) Dzisiaj Państwo też
przyjmowaliście pewne założenia do planów zagospodarowania przestrzennego i być może tutaj się uda znaleźć
takie rozwiązania, które będą brały pod uwagę rozwój tej sieci, bo ona rzeczywiście jest potrzebna. Dobrze by
to skomunikowało w sposób dość szybki właśnie trasami rowerowymi nasze miasto z północy na południe.
Mówię o rzece Rudzie i ze wschodu na zachód, czy na odwrót, jeżeli chodzi o rzekę Nacyne. Ma to na pewno
sens i w tym kierunku prace koncepcyjne trwają. Myślę, że w najbliższych latach będziemy to przekuwać
w gotowy projekt, bo ma to po prostu sens”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem podziękować zarówno Panu Przewodniczącemu
jak i Panu Prezydentowi za zwołanie tego dodatkowego posiedzenia komisji w sprawie tego regulaminu.
Chciałem zwrócić uwagę, że to czego bał się troszeczkę Pan Prezydent, tzn. tego, że nie zdołamy uzyskać tutaj
pełnego poparcia Rady i takiego konsensusu, jest jak najbardziej możliwe. Kolejny raz okazało się, że
przynajmniej w sprawie tego powiedzenia dotyczącego tego strachu i odwagi rzeczywiście tak czasami bywa.
I chciałem namawiać Pana Prezydenta do tego, żeby częściej w tego typu rzeczach jak takie programy, jak te
kwestie, które dotyczą spraw, które wywołują kontrowersje, częściej decydować się na powtórne
konsultowanie, bo to pokazuje, że właśnie jest tędy droga. Wtedy możemy się wszyscy podpisywać, nawet pod
tak trudnymi projektami jakim jest ten, bo powiedzenie mieszkańcom o tym jakie są możliwości
dofinansowania też nie będzie łatwe".
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dziękuje Panu Radnemu za te słowa. Rzeczywiście twierdzę, że
przysłowia są mądrością narodów i coś na rzeczy jest. Jest też tak, że tych tematów trudnych ja nie będę unikał
i będę je prezentował Radzie Miasta. Myślę, że przed nami zagadnienie estetyki miasta, parku kulturowego,
które też nie będzie z punktu widzenia mieszkańców bardzo popularne, ale myślę, że też stopniowo przez
spotkania ze specjalistami, przez pokazywanie programów w miastach, które się odbywają już w jakiś sposób
miasta dzisiaj... dobrym przykładem jest Łódź czy Poznań, czy są czyszczone właśnie z tego różnego rodzaju
reklam, które... już żeśmy się przyzwyczaili niestety do tej przestrzeni, a powinniśmy o nią bardziej dbać. To
będzie kolejny temat, myślę, że właśnie w ten sposób w tych trudnych tematach Prezydent Kuczera wraz ze
swoimi współpracownikami będzie z Radą współpracował”.
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam trzy pytania w kwestii finansowej, chciałbym się
przypomnieć i poprosić ponownie o informacje nt. kwot do zadań zleconych, które Miasto Rybnik dopłaca.
Drugie pytanie dotyczy też informacji, czy miasto ma oszacowane koszty wprowadzenia kwoty wolnej od
podatku? Te koszty związane z tym projektem ustawy, który jest w Sejmie. Trzecie pytanie: w związku
z informacją, która była na Komisji Finansów, że Miasto Rybnik przegrało wieloletni spór z Fundacją Signum
Magnum, czy Pan Prezydent przewiduje zrezygnowanie z jakiś inwestycji na terenie Miasta Rybnika?
W kwestii bardzo lokalnej - budowa przedszkola w Boguszowicach we wtorek ruszyła. Mam taką prośbę, aby tą
budowę, jeśli jest taka możliwość, prowadzić jakąś dokumentację zdjęciową i co jakiś czas, żeby miasto też
informowało o postępie prac w związku z tym, że mieszkańcy nie do końca wierzą, że ten termin 1 września
będzie dotrzymany”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dostarczymy te informacje na temat zadań zleconych, wiem, że to się
tworzy. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, symulacje mamy, one są może dosyć ogólne, ale taka
informacja zostanie przesłana, dane ministerialne właściwie bardziej posiadamy niż nasze takie symulacje.
Takie symulacje były robione np. przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich. Co do
Fundacji Signum Magnum to rzeczywiście proces przegraliśmy, 1 mln 70 tys. z tego co pamiętam, to mniej
więcej taka kwota, którą musimy wypłacić. To jest kwota zasądzona plus odsetki z ostatnich lat. Na pewno jest
to jakiś tam ubytek i to znaczny w budżecie Miasta Rybnika. Przyznam się, że kwota pewna została
zarezerwowana na etapie tworzenia budżetu, po pierwszej instancji mogliśmy przypuszczać, że to się może źle
skończyć. Tak się też niestety stało. Wyczerpaliśmy drogę sądową i de facto po ogłoszeniu wyroku w drugiej
instancji ta ściągalność jest natychmiastowa. Stąd zostały te pieniądze wypłacone. (...) Dokumentacja - tak
wykonawca ją tworzy. Myślę, że będziemy na bieżąco też informować przez nasze media jaki jest postęp.
Powiem tak, jestem generalnie optymistą. Deklaracje firmy są bardzo twarde bym powiedział. Firma też jest
znana z tego, że raczej jest firmą solidną, jest firmą rybnicką, zna teren, liczę że 1 września wszystko się uda".
Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, Przewodniczący Rad Dzielnic wystosowali do
radnych pismo z propozycją powołania Rady Oświatowej. W tej Radzie Oświatowej mieliby zasiadać
Przewodniczący Rad Dzielnic, czyli 27 osób. Co Pan myśli o tym i czy Pan się przychyla do tej propozycji?
Drugie pytanie: na Placu Wolności położono płytki w zamian za kostkę granitową. To bardzo dobra propozycja,
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tylko na mój gust zbyt wąski pas. Jest problem z wymijaniem się, jeżeliby dołożono jeszcze jeden pas to nie
byłoby tego problemu. Więc proszę wziąć to pod uwagę albo postawić znak drogowy kto komu ma ustąpić.
I jeszcze jedno pytanie: na poprzedniej sesji wyraziliśmy swoją dezaprobatę dla skrócenia przez redakcję
Gazety Rybnickiej naszej opinii o budżecie na rok 2016. Podtrzymujemy swoje stanowisko wyrażone na
poprzedniej sesji, gdyż zamieszczona w tejże gazecie odpowiedź redakcji nas nie zadawala. Dlatego zgodnie
z Pana zapowiedzią wyjaśnienia tej sprawy, pytamy o wynik przeprowadzonych rozmów”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o Radę Oświatową, to mamy już kilka tych rad
rzeczywiście, przy czym polityka oświatowa w dużej części nie do końca zależy od samego miasta. Jest
podstawa programowa, są dotacje, są subwencje, jest sposób finansowania tego przez budżet centralny,
są programy nauczania, które funkcjonują w jakiejś przestrzeni. Gdzieś tam ten temat rzeczywiście
konsultujemy, mamy stronę związkową, tu też już są konsultacje na etapach. Także przyznam się, że dość
sceptyczny jestem co do tego pomysłu, ale jak powiedziałem, rozmawiamy z różnymi przedstawicielami tego
życia oświatowego czy taka potrzeba rzeczywiście istnieje. Jeżeli chodzi o płytki, to taki układ płyt jest
stosowany w wielu miastach. Nie jest to żadną tajemnicą. Przyznam się, że ja bym tam żadnych znaków nie
stawiał, raczej wrócił do kanonu savoir vivre, to mężczyzna ustępuje kobiecie, to osoba w pełni sił ustępuje tej
słabszej. I myślę, że wtedy wszyscy się na tej tzw. "szpilkostradzie" spokojnie zmieszczą. Dwie osoby obok
siebie przejdą bez problemu. Jeżeli jedzie matka z wózkiem, to zakładam, że osoba, która nie ma tego wózka po
prostu ustąpi. Tam generalnie miejsce jest, po prostu trzeba wejść na granit i iść tak jak dotychczas, a jeżeli
osoba nie chce iść po tym granicie to chwilę poczekać i przepuścić tego, który idzie z przeciwka, jest straszy,
słabszy itd. Jeżeli chodzi o Gazetę Rybnicką - rozmawiałem z Panem Redaktorem i przyjąłem jego jakby
oświadczenie czy uzasadnienie tego co się stało, ponieważ przytoczył Państwa wypowiedź. Ja teraz z głowy nie
odważę się tego cytować, ale generalnie pierwsze zdanie zakładało, że zanim Państwo przejdą do swojego
oświadczenia to... i sugerując się tą wypowiedzią tak ułożył ten tekst. Nie była to żadna złośliwość z jego
strony, o czym mnie zapewnił”.
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika:
- odniósł się do słów Prezydenta w sprawie artykułu w GR. Stwierdził, że: "(...) Nigdy dotąd, nigdy nikt nie
ingerował w wypowiedzi radnych. To jest precedens na skalę nie wiem całego miasta. Dlatego apelujemy, żeby
rzeczywiście wydrukować pełny tekst (...) opinii naszej o budżecie (...)",
- poprosił o sprostowanie słów Prezydenta Miasta w sprawie spotkania z Radą Dzielnicy Niedobczyce, które
odbyło się 7 marca. Zwrócił uwagę, że na to spotkanie został zaproszony tylko Zarząd Dzielnicy, a nie cała
Rada,
- podziękował za możliwość pracy w Komisji Mieszkaniowej,
- zapytał o ilość uczestników Programu Senior-Wigor,
- podziękował za wykonanie odcinka chodnika na ul. Górnośląskiej,
- poprosił o naprawę chodnika od ul. Obrońców Pokoju do ul. Modrzewiowej,
- złożył interpelację na piśmie skierowaną do Prezydenta Miasta w sprawie organizacji ruchu na ul. Sportowej.
Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Oczywiście życie ludzi jest bezcenne, każdego człowieka, stąd na pewno
robimy wszystko żeby mieszkańcy Rybnika czuli się bezpiecznie również w trakcie wchodzenia i wychodzenia
z autobusu, przechodzenia przez pasy. Ze złych wiadomości powiem tak, że na siedem osób pieszych, które
zginęły w Rybniku w zeszłym roku, to sześć zginęło na pasach niestety. I to jest tragiczne, że tutaj pewna praca
do wykonania przed nami żeby uczulać mieszkańców na ten problem. Jeżeli chodzi o problem ul. Sportowej
i kwestie komunikacji pieszo-autobusowej, że tak się wyrażę, na tym odcinku jest to temat mi znany. Mówiłem
o Panu Pełnomocniku Mazurze. Analizuje tą sytuację - tj. jedna kwestia. Druga kwestia jest związana
z wnioskiem Rady Dzielnicy, który też wpłynął na moje ręce i Pan Radny Białous wraz z Radą Dzielnicy też
ten temat w rozmowach w czasie spotkania z Radą Dzielnicy podnosił. Jest tak, że będziemy próbowali to
rozwiązywać. Kwestią kluczową z mojego punktu widzenia jest dostępność tego przystanku na Kopalni Ignacy.
Mówię o chodniku, który pójdzie do Kopalni Ignacy i skróci tą trasę. Prace trwają. Jesteśmy na etapie rozmów
z właścicielami terenu, jest tam problem jednej działki. I będziemy stopniowo próbowali ten problem
rozwiązywać. Prawda jest też taka, że jest pewien konflikt pośród mieszkańców (...). Mieszkańcy jednej części
Niewiadomia chcą, drudzy nie chcą. Moim zdaniem rozwiązaniem docelowym będzie centrum przystankowe na
terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, ale musi to być pieszo dobrze skomunikowane i w tym kierunku
systematycznie i cierpliwie będziemy zmierzać".
Ginter Zaik - Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
przedłużenia linii 40 przez Rybnicką Kuźnię, co jedzie do Ochojca. Tylko ubolewam nad tym, że jednak
mieszkańcy Grabowni zostali pominięci, żeby nad tym się jeszcze zastanowić”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Znowu temat komunikacji autobusowej. Myślę, że rzeczywiście to
spotkanie z Panem doradcą - Bartoszem Mazurem jest bardzo potrzebne, bo rzeczywiście pojawia się kilka
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wątków, które domagają się rozwiązania. Tylko mówię (...) nie na takiej zasadzie, że tutaj jest autobus
potrzebny, tylko budujemy całą sieć, która ma sprawnie funkcjonować. Jest często tak, że mamy sytuację taką,
że podróż autobusem się wydłuża z powodu tego, że jeździ wszędzie. I z tego powodu ten środek transportu
staje się nieatrakcyjny. Mieszkańcy go nie wybierają, bo mówią, że ten autobus po prostu za długo jedzie.
I trzeba szukać takich rozwiązań, które będą również powodowały, że punktualność, czas dojazdu oraz zasięg
będzie jak najlepszy. Szukamy tych rozwiązań. Spotkanie myślę, że w tym kwietniu rzeczywiście zrobimy.
I Państwo radni będą mogli przedstawić wszystkie swoje postulaty i zostanie to zebrane. My zresztą
analizujemy na bieżąco różne sytuację, bo one się pojawiają w różnych pismach z różnych środowisk - to są
i Rady Dzielnic i Państwo radni. Pewna forma kompromisu na pewno będzie potrzebna w tej dziedzinie.
Ale tak chciałbym żeby ten autobus był tym środkiem, który jest jak najczęściej przez mieszkańców wybierany.
Jego dostępność leży mi na sercu”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja w związku z interpelacją Pani Radnej Marii zgłaszam taki
wniosek. Ustawodawca w tej chwili dopuszcza możliwość, aby urzędy gminy odstępowały od poboru opłat na
miejskich targowiskach. Taka możliwość jest i bardzo bym prosiła, zgłaszam taki wniosek żeby od tych
najdrobniejszych producentów płodów rolnych, działkowców, nie pobierać tych opłat. Być może trochę się to
przyczyni do rozwinięcia tych targowisk. Druga sprawa dotyczy naszego miesięcznika - Gazety Rybnickiej.
I tam bardzo bym prosiła żeby pojawiło się więcej artykułów na temat praw i obowiązków pacjenta,
najważniejszych informacji na temat służby zdrowia oraz realizowanych programów profilaktycznych na
terenie naszego miasta. Jest to gazeta, która dociera bardzo często (...) do osób starszych, gdzie nie korzystają
z Internetu tylko właśnie z tej gazety biorą informacje, to byłoby potrzebne. Trzecia sprawa: chciałabym (...)
podziękować za to, że mój wniosek złożony w konsultacjach do przydomowych oczyszczalni ścieków został
uwzględniony, ale jednocześnie chciałam zaznaczyć, że regulamin oczywiście poparłam, ale uważam, że te trzy
dzielnice, o których cały czas mówię, mają w dalszym ciągu problem odprowadzania sieciowego ścieków
nierozwiązany i musimy popracować nad rozwiązaniem tego problemu”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Pani Radna, z opłatą targową jest tak, że możemy rzeczywiście z niej
zrezygnować, ale uszczupla to dochody miasta i z drugiej strony będziemy mięli taką sytuację, że za chwilę
będą pretensje do Pana Prezydenta, że dochody własne miasta są ograniczane, a nie o to chyba chodzi. Tak
naprawdę my do funkcjonowania targowisk, jakby wyłączyć opłatę targową de facto dopłacamy. To jest
targowisko miejskie, które jest deficytowe. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ta opłata targowa na pewno
pomaga nam niejako zbilansować wydatki, które łożymy na tą dziedzinę funkcjonowania naszego miasta. Jeżeli
chodzi o informacje takie medyczne, przekaże Panu Redaktorowi, zresztą on też analizuje sesje i zobaczymy co
da się zrobić. Współpraca nam się układa i ze szpitalem wojewódzkim i ze szpitalem dla nerwowo chorych
i z przychodniami, które funkcjonują w naszej tkance miejskiej. Czemu nie? Nie mówię, że to jest zły pomysł.
Co do kanalizacji, Pani Radna stanowisko moje zna. Myślę, że gdy popracujemy nad demografią w tych
dzielnicach to wiele zmieni, a szanse jakieś są myślę".
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „(...) Zgłaszałem temat ruchu jednokierunkowego w centrum
miasta, nadmiernego, powiedzmy rozbudowanego. (...) W związku z tym, że mamy już, że tak powiem
w zasięgu ręki doradcy w zakresie transportu, czy ten temat już był (...) zadany pełnomocnikowi czy doradcy?
Czy ten temat był rozpatrywany już? Bo ja uważam, że w świetle, że tak powiem ochrony środowiska jest to
jeden z głównych emitentów nadmiernej emisji spalin w mieście, dlatego że wykonujemy po prostu trasy
niepomiernie duże względem potrzeb dostania się z punktu A do punktu B. (...) Na zdrowy rozsądek po prostu
jest to tak przestarzały system w centrum miasta, że wymaga naprawdę większej uwagi. I chciałbym po prostu
informację, czy ten temat był już podjęty w gremium Państwa? I jeszcze jedna sprawa dotycząca też rodzimego
handlu na terenie naszej dzielnicy, bo też niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że ten rodzimy handel umiera
nie tylko targowiskowy, ale również sklepowy, tradycyjnych sklepów, które były od lat. Jest taki jeden sklep,
który niestety też że tak powiem kolokwialnie padł na skutek działania niestety konkurencji silniejszej, która
korzysta nawet i z dotacji banku światowego, żeby rozwijać swoje sieci, także to jest niestety bardzo przykre
zjawisko, gdzie jest to związane z przyzwyczajeniami również mieszkańców, gdzie lubili ten sklep, ale po
prostu ten sklep niestety nie wytrzymał konkurencji, także szkoda. Nie tylko ten handel targowiskowy, ale ta
sprawa. Jeszcze jedna rzecz: (...) najczęściej w zmianach budżetu miasta, pojawiają się jak gdyby uchwały,
które według mojej oceny generują obniżenie nadwyżki operacyjnej. (...) Co sesję, to my jak gdyby tą
nadwyżkę uszczuplamy. I ja mam taki wniosek, żeby (...) w uzasadnieniu nam powiedzieć, czy dana uchwała
ma wpływ na nadwyżkę operacyjną. Bo nadwyżka operacyjna będzie za chwilę oczkiem w głowie naszym,
dlatego że stoimy przed naprawdę bardzo dużymi zadaniami inwestycyjnymi, a my (...) jak gdyby powiedzmy
zachowujemy się troszeczkę czasami nieracjonalnie, jeżeli chodzi o wydatki te bieżące, czyli o nadwyżkę
operacyjną mi chodzi szczególnie. Czy byłaby taka możliwość, żeby w uzasadnieniu Pan Prezydent polecił, aby
taka uwaga była przeanalizowana przez przygotowujących, żeby ich zmusić też troszeczkę do myślenia
ekonomicznego”.
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Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Panie Radny, na temat nadwyżki i bezpieczeństwa finansów, niezawodnie
Pan Skarbnik. Ja myślę, że ta informacja jest dzisiaj też przedstawiana, ale jeżeli trzeba to wyjaśnić, to jak
najbardziej. Jeżeli chodzi o ten handel sieciowy - rzeczywiście w ostatnich latach miał się bardzo dobrze
w Rybniku i to jest dzisiaj pokłosie tego, że mamy wiele działek, które dzisiaj mogą być zabudowane tą
infrastrukturą wielkopowierzchniową. Jeżeli ktoś ma własność, ma w planie zagospodarowania wpisaną jakby
zgodę na postawienie takiej, a nie innej budowli, to władze miasta mogą jedną rzecz zrobić, mianowicie wydać
pozwolenie, jeżeli wpisuje się projekt budowlany we wszystkie kanony prawa budowlanego i tyle. Jeżeli chodzi
o kwestię ruchu jednokierunkowego - tak, takie prace trwają. Co więcej, wychodząc naprzeciw postulatom Pana
Radnego w dzisiejszej uchwale w sprawie zmian w budżecie w pkt 12A mamy koncepcję rewitalizację obszaru
Śródmieścia Miasta Rybnika poprzez zwiększenie dostępności ruchu rowerowego oraz transportu zbiorowego.
Opracowanie będzie zawierać gotowe projekty zmiany organizacji ruchu. Właśnie pod tym kątem również ta
koncepcja się przyjrzy możliwościom zmiany funkcjonowania ścisłego centrum. Takie głosy dochodzą do mnie
i od mieszkańców i od osób, które prowadzą tutaj działalność handlową, np. w tych mniejszych punktach
wskazując na fakt taki, że często brak możliwości zatrzymania się, czy brak możliwości zawrócenia, czy brak
możliwości ruchu w lewo i w prawo, dwukierunkowego jest jakimś problemem. Musimy to zrobić z głową, to
jest działanie na żywym organizmie i myślę, że właśnie w tej koncepcji pojawią się propozycje, które będą na
pewno Radnym przedstawione. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe to teraz Pan Skarbnik”.
Bogusław Paszenda - Skarbnik Miasta: „Odpowiadając Panu Radnemu Chmielińskiemu, przeczytam
początek uzasadnienia zmian w budżecie, jakie były na dzisiejszej sesji i sami Państwo ocenicie, czy jest tam
mowa o zmianach nadwyżki operacyjnej, czy nie. „Sesja Rady Miasta - 10 marca. Deficyt bez zmian:
100 mln 615 tys, w planie pierwotnym: 96 mln 799 tys. zł, zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o 311 460,20 zł,
nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym: 11 122 609,30 zł, a po zmianach: 11 423 381,19 zł".
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „To co Pan Skarbnik przeczytał, to jest oczywiste, bo to
rzeczywiście było podstawą. Moje pytanie było inne, chodziło o poszczególne uchwały (...) Jaki wpływ mają na
nadwyżkę? Ile one generują per saldo? Bo każda uchwała generuje jakieś koszty albo jest generatorem
dochodów, bo tu nie można inaczej. (...) Proszę popatrzeć na uzasadnienia. One są w tej chwili tak lakoniczne…
w ogóle generalnie już nie mówię tylko od strony finansowej. Tak lakoniczne, że generalnie po prostu tam nie
ma nic w tych uzasadnieniach. Po prostu tam nie ma nic. I apeluję o to, żeby popatrzeć na poszczególne
uchwały i może Komisja Finansów (...) może opiniować takie uchwały. Chociaż po prostu nie do końca jest tak,
że generalnie popatrzeć na poszczególne uchwały, każda uchwała generuje po prostu jakieś skutki finansowe
(...) I chodzi o to, żeby w uchwale w uzasadnieniu to pokazać, (...) w poszczególnych uchwałach, jaki ma
wpływ taka uchwała na nadwyżkę. (...) Dlaczego Pan Wiceprezydent kiwa głową? Ja się dziwię troszeczkę.
To chyba nie jest takie trudne".
Bogusław Paszenda - Skarbnik Miasta: „Bardzo przepraszam, że muszę specjaliście od finansów,
od bankowości tłumaczyć jeszcze raz. Myśmy już na któreś sesji mówili o tym, co to jest ta nadwyżka
operacyjna, to Pan Radny był urażony, że mu tłumaczę podstawowe rzeczy. To teraz …przepraszam bardzo, ale
powtarzam jeszcze raz. Minimum wiedzy ekonomicznej, jeżeli ja piszę zmniejszenie na sesji dzisiejszej,
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o 311 tys. złotych z groszami, nadwyżka w budżecie pierwotnym 11 mln
z czymś, po zmianach 11 423 - to czy to nie jest pełna informacja? Poza tym, nawet gdyby tego nie było, tej
pierwszej, że zmniejszenie nadwyżki o 311 tys. zł, każdy z Państwa doświadczonych radnych, jak zobaczy
ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków, dochody zwiększenie o 265 tys. zł dochodów,
zwiększenie wydatków o 577 tys. zł. Każdy z Państwa wie, że to różnica dodatnia między dochodami,
a wydatkami, czyli jak wydatki są większe (...) bieżące, to to generuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej.
Nie wiem czy można… chyba, że Pan Radny by chciał, że jeżeli gdzieś jest zwiększenie wydatku bez
zwiększenia równoczesnego dochodu, żeby przy każdej pozycji - uwaga! - to generuje zwiększenie…
ale Państwo znacie ten temat. Jak jest ogólna kwota, to bardzo łatwo sobie dojść do tego, które pozycje to są
na… i te informacje są na każdej sesji, więc dziwię się, że jeszcze to jest uważane za mało informacji".
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „(...) tu jest nieporozumienie. To, o co prosi Pan Radny mi się
wydaje, że jest to po prostu niemożliwe, albo wręcz to jest podane przy każdej uchwale, ale Panu Radnemu
najprawdopodobniej chodzi o taką sytuację, strzelam: zwiększamy środki na dopłatę do pieców centralnego
ogrzewania, i ta uchwała ma uzasadnienie. I w tym napisać: mamy wolne środki, mamy z czego to wziąć. (...)
To rodzi konieczność zmniejszenia np. wolnych środków czy inaczej: wchodzimy w debet i musimy
zaciągnąć... ale to wszystko jest w jednej uchwale finansowej, to wszystko jest napisane. (...) Także, to trudno
będzie”.
Tadeusz Białous - Radny Miasta Rybnika: „Ja tu chciałem się odnieść do tego przystanku przy ul. Sportowej,
bo ja już tam interweniowałem 21 grudnia, gdy ten przystanek został z powrotem przywrócony na ul. Sportową.
Byłem tutaj u Prezydenta Kopera. Nie zgadzają się z tym, a na stronie Rady Dzielnicy są pisma, które
wychodziły z Rady Dzielnicy, są notatki ze spotkania z Panem Prezydentem, (...) spotkaliśmy się z Radą
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Dzielnicy, z zarządem i te sprawy były poruszane. (...) Ja tu na forum nie muszę mówić co ja załatwiam dla
mieszkańców. Ja piszę, chodzę... bez okrzyków, (...) bez robienia show”.
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: „Kłania się punkt interpelacje i zapytania radnych. Nie radny do
radnego, tylko radny, do Prezydenta Miasta. Należy przeczytać ustawę o samorządzie gminnym. Dziękuję.
A teraz Panie Prezydencie chciałbym, aby się Pan odniósł do tych moich pytań, bo prosiłbym, żeby Pan
ewentualnie wyjaśnił, że odbyło się to spotkanie z zarządem. Kolejne pytanie było o Senior-Wigor i o ten
chodnik i krawężnik od ul. Obrońców Pokoju do ul. Modrzewiowej".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Tak, rzeczywiście, przepraszam. Jeżeli chodzi o tę Radę Dzielnicy, to
myślę, że informacja dla wszystkich Państwa bardzo istotna i ważna. Przyjąłem w zeszłym roku taki zwyczaj,
że we wtorek spotykam się z Radami Dzielnic i mieszkańcami czasami i w tym roku na pewno z mieszkańcami.
Rok zeszły był specyficzny, bo też były wybory w Radach Dzielnic. Spotykam się w każdy wtorek od godz.
16:00 jestem w dzielnicy, od 17:00 spotykam się z mieszkańcami, takie spotkanie ostatnio było w Dzielnicy
Paruszowiec-Piaski. Biuro Rady zresztą umawia te spotkania. W czwartki zapraszam i to rzeczywiście mogło
wywołać pewne nieporozumienie - spotykam się z Zarządami Dzielnic. Też myślę, że ta informacja jest dość
już powszechna. O 17:00 zarządy przychodzą w różnym składzie, bo zapraszam Przewodniczącego Zarządu
i Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Oczywiście jeśli przyjdzie większa ilość radnych dzielnicowych, że tak się
wyrażę, czy radnych z danego okręgu wyborczego, to też się nic nie dzieje i myślę, że ta współpraca jest bardzo
twórcza, staramy sobie rozwiązywać na bieżąco te drobne, te duże problemy, pokazywać pewną perspektywę
czasową, jakie są możliwości miasta, jakie są potrzeby mieszkańców. Myślę, że to jest dobre.
(...) Jeżeli chodzi o Senior-Wigor (...) - liczba uczestników w miesiącu lutym… (...) Przypominam, że
finansowane to jest z projektu Senior-Wigor. (...) Odniosę się do lokalizacji. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że
wypominają mi ten Popielów. Mamy 27 dzielnic, jedną z nich jest Popielów. Tak się składa, że Prezydent Piotr
Kuczera pochodzi z tej dzielnicy. Z tej dzielnicy pochodzą jego rodzice, z tej dzielnicy pochodzą jego
dziadowie, jego pradziadowie, jego prapradziadowie i mógłbym tak wymieniać jeszcze być może. Tak się
porobiło… Dlaczego Senior-Wigor? - też o tym mówiłem niejednokrotnie. Aby uczestniczyć w projekcie
musieliśmy wybrać budynek, który był otoczony dużą, zieloną działką. W momencie, gdy przystępowaliśmy do
projektu, jedyną działką, która spełniała kryteria, był ten budynek. Na moje nieszczęście, było to w Popielowie
i dlatego nie Niedobczyce. Także to nie jest żaden afront względem Niedobczyc, tylko po prostu okoliczność
taka, że w ramach tego projektu akurat ten budynek i ta działka idealnie się wpisywał. Jest tendencja
rozwojowa, mamy 3 nowe zgłoszenia. Są osoby, które chcą uczestniczyć w tych zajęciach. Ja bardzo bym prosił
również radnych z dzielnic pobliskich, ale z całego miasta właściwie, ponieważ mówiliśmy o tym, że ten
budynek jest jednak dobrze skomunikowany. Dokładnie naprzeciwko tego budynku jest przystanek komunikacji
miejskiej, są tam zajęcia i mamy sygnały, czy to z Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy od Rady Seniorów, że
z wiosną na pewno zintensyfikuje się działalność tego rejonu. Popatrzmy na Rybnik jako na miasto, które ma
27 dzielnic i w każdej z tych dzielnic powinno coś się dziać. Zachęcam wszystkich radnych, ponieważ są
liderami opinii publicznej w swoich lokalnych środowiskach, żeby zachęcać starszych ludzi do uczestnictwa
w tej ważnej dla miasta inicjatywie jaką jest Senior-Wigor. I chodnik… chodnik to powiem, przekornie myślę, że proszę naśladować Pana Radnego Białołusa, to o wiele nam to tutaj płynniej wychodzi, Panie Radny
ale, ale… Panie Radny nie śmiałbym wobec Pana niegrzecznie, zatem odpowiadam z małym przekąsem być
może, ale też powiem rzeczywiście z punktu widzenia tego terenu, przyjrzyjmy się, zobaczymy co da się
zrobić”.
Krystyna Stokłosa - Radna Miasta Rybnika: „Panie Radny Cebula, chciałam zauważyć, że w Popielowie nie
został wybudowany dom Senior-Wigor, tylko zaadoptowany po byłym przedszkolu, które się przeniosło do
nowej siedziby, do nas. (...) Panie Radny Dwornik, ja w ogóle nie mówiłam, że drzewa są dobrze przycięte, czy
źle, tylko powiedziałam, że nie jestem biologiem, ani dendrologiem, nie znam się na tym. Mieszkańcy mi
zgłaszali ten problem i w związku z tym również ten problem zgłosiłam tu, na Radzie. I trzecia sprawa: bardzo
się cieszę, że Pan Radny Chmieliński wreszcie dostrzegł, że uchwały Rady Miasta za wyjątkiem tych
dotyczących finansów są bardzo lakoniczne, bo ja z tym walczę od 5-ciu lat i jak widać bezskutecznie. Mam
drugiego sprzymierzeńca”.
Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika: „Nawiązując do tematu tych spotkań z zarządami,
z Radami Dzielnic itd., chciałem dać przykład spotkania naszego w Radzie Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Było spotkanie normalnie z radnymi, przegląd dzielnicy był i było spotkanie z mieszkańcami. Mieszkańcy
prawie 2,5 godziny siedzieli spokojnie, wszystkie tematy przekazywali Prezydentowi i nie było żadnych
przepychanek, przeciskanek i logicznie było tłumaczone każdemu, bo na poprzednich spotkaniach
z mieszkańcami było tak, że trzeba było lecieć do następnej dzielnicy i wszystkich się nie wysłuchało,
powiedzieli: "Co to jest za Prezydent, olewa nas", itd. W tym wypadku było to fajne i za to pięknie dziękuję.
Denerwujący jest temat tam, jeżeli chodzi o ekologię. Było zapytanie odnośnie komina, który znajduje się
w firmie EKO, który tam ekologię naszych błoni psuje trochę i już kilkakrotnie były uwagi na ten temat. Także
prosiłbym, żeby ten temat był zauważony, żeby przekazać temu, który się pytał normalnie, żeby odpowiedź była
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i jakoś ustawienie tych służb, które są odpowiedzialne za zanieczyszczanie tego powietrza w tym rejonie - tj.
jest jedna sprawa. Druga sprawa proszę Państwa, to wiecie, że dworzec na Paruszowcu został już oddany.
Serdecznie zapraszam wszystkich, nie korzystajcie z samochodów, wsiądźcie na centralnym w Rybniku
i przejedźcie na Paruszowiec i już nie będzie tego smogu w Rybniku (...) tyle, ale przy okazji zobaczycie jak to
wygląda. Proszę Państwa wiecie, że to koszty były kolei, my parę groszy też żeśmy jako Rada Miasta dodali.
Ja w swoim imieniu chciałbym wszystkim tym, którzy przez te 15 lat jak żeśmy się starali o to, pomagali mnie,
tak samo w tym temacie żeby ten zabytkowy obiekt został utrzymany, uratowany. I tak to się stało. Jeszcze raz
tym wszystkim Państwu dziękuję. W tematach takich dodatkowych, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Panu
Kłoskowi jeżeli chodzi o przedszkole. Ja też starałem się o przedszkole, chodziłem za tym przedszkolem żeby
powstało tak, jak ten dworzec i chodziłem od dnia do dnia. I były Prezydent Fudali powiedział kiedyś prasie:
„To był drugi inspektor nadzoru”. I to mi się udawało i nie będzie żadnej potrzeby pilnowania itd., czy
terminowo. Obecność i wyłapywanie nieprawidłowości na bieżąco i to by mi pomogło, że terminowo został
obiekt oddany i ku zadowoleniu wszystkim - tj. jeden temat. Następne: bezrobotni się pytają, czy mogliby
dostać bilety darmowe na transport lokalny miejski. Nie wiem czy taka jest możliwość. Przychodzą, ma 800 zł
zarobku itd., jeszcze teraz nie zapłaciła raz za bilet i dostała 500 zł kary i co ona ma zrobić? Przychodzą i się
pytają. Pytam się czy można by było coś takiego zrobić? Proszę Państwa w imieniu Rybnickiej Rady Seniorów,
której jestem reprezentantem tutaj, chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na te seanse poniedziałkowe
o 13:00, a o 12:00 już można w tej kawiarence tanią kawę wypić sobie i skorzystać z tego seansu potem
poniedziałkowego, który był bardzo sympatyczny, miły. Naprawdę ja byłem obecny na tym spotkaniu i na tym
seansie, to się uśmiałem i wszyscy... na zdrowie wychodzi ten śmiech każdemu, naprawdę jak Boga kocham.
To jest bardzo fajne, miłe i korzystne. (...)”.
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie z uwagi na szacunek do stanowiska Prezydenta
Miasta nie będę się odnosił do Pana wypowiedzi, ale chcę tylko przypomnieć jeden fakt, że 8 grudnia 2014 r.
podczas ślubowania zapraszał Pan wszystkich radnych do współpracy".
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „ (...) Bardzo zmartwiła mnie ta informacja, która popłynęła
z ust Pana Prezydenta, że niestety będziemy musieli zwrócić Signum Magnum ponad 1 mln zł. (..) Temat jest
nieprzyjemny. Nie chcę oskarżać tutaj personalnie nikogo, bo to nie tędy droga. Natomiast problem jest taki, że
po prostu o tyle pieniędzy w budżecie będziemy mieli mniej. Panie Prezydencie, chodzi mi o taką rzecz: w dniu
dzisiejszym byłem na ul. Cyrana na Zamysłowie, tam spotkałem się z mieszkańcami, i taki temat: mieszkańcy
również dowiedzieli się o tym, że będzie robiony projekt właśnie na budowę tej ul. Cyrana i ul. Antoniego
Woryny. I w związku z powyższym chciałem zapytać czy już mamy przygotowaną specyfikację do przetargów
związanych z tymi projektami? A dlaczego zadaję to pytanie? Gdyż nie wiem czy Państwo wiecie, była tutaj
mowa o dzielnicy Pani Krystyny, że mają problem załóżmy ze ściekami. Akurat na Zamysłowie jest też taka
ul. Józefa Cyrana - byłego wiceprezydenta miasta, gdzie również mamy ten problem. Niby blisko do centrum,
a mieszkańcy nowych budynków mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast jest tam również kilka
budynków Panie Prezydencie, przy ul. Cyrana, które nie mają do dziś możliwości podłączenia się do
kanalizacji. W związku z powyższym jeden z mieszkańców sprawdzał prawdopodobnie - bo tak jak mówię to
temat dzisiejszy - rzędne istniejącej w pobliżu instalacji związanej z kanalizacją, że byłaby możliwość
podłączenia części przynajmniej budynków, które tam są właśnie do kanalizacji. I pytanie takie: czy robiąc (...)
specyfikację do tych przetargów, do tych projektów, nie można byłoby ująć również tego fragmentu?
Przynajmniej to co jest możliwe, żeby podłączyć ileś tam budynków do kanalizacji tej sanitarnej, oprócz tej
kanalizacji deszczowej, bo to jest temat bardzo istotny. I myślę, że gdyby się udało tam to zrobić, to nawet
osoby, które dzisiaj mają tam te przydomowe oczyszczalnie ścieków, to temat jest kuriozalny wręcz jeżeli
chodzi tam o te budynki, bo nowe budynki, a mamy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na pewno chętnie
podłączyliby się do kanalizacji sanitarnej, gdyby taka możliwość tam dzisiaj powstała. (...) Kończąc, prośba
taka: jeżeli nie mamy jeszcze specyfikacji do tych przetargów, do tych projektów, prosiłbym się pochylić
załóżmy nad tymi wątkami, które poruszyłem w tej materii, gdyż na pewno by to wiele problemów rozwiązało
dla mieszkańców właśnie Zamysłowa i tamtej okolicy. (...) ”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Zacznę może od Pana Radnego Cebuli, którego absolutnie nie chciałem
oczywiście urazić, tylko wskazuje na fakt, że jeżeli jest coś prowadzone na piśmie, szczególnie w tak ważnym
obszarze jak chodniki, czy drogi, to wtedy ma się taką pewną odpowiedź. Trudno mi w tym momencie
powiedzieć od tak z płuc czy robimy, czy nie robimy i tyle. Jeżeli chodzi o ul. Pana Cyrana - (...) dla mnie
nazwa, czy imiennik tej ulicy jest pewnym wyrzutem sumienia. Myślę, że radni, którzy mieli okazję poznać
Pana wtedy Prezydenta Cyrana też takie ukłucie w sercu powinni czuć, stąd przygotowujemy się do tych
projektów, rzeczywiście są w budżecie. Logika podpowiada, jeżeli jest taka możliwość żeby rzeczywiście
spróbować skierować tam wzrok PWiK - że tak się wyrażę - na ten obszar przed zaasfaltowaniem. (...) Należy
to jak najbardziej uczynić. Jeżeli jest taka intuicja, że jest to możliwe, na pewno PWiK się tej sprawie przyjrzy.
Będziemy w kontakcie z Panem Radnym właśnie w tej sprawie”.
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Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Pozwoli Pan, że zadam pytanie Panu Radnemu Oświecimskiemu.
Z całym szacunkiem Panie Radny a czym Pan dzisiaj przyjechał na sesję? Czyli nie pociągiem".
Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika odpowiedział na zadane pytanie.
Łukasz Dwornik - Radny Miasta Rybnika zaproponował, aby zakończyć sesję Rady Miasta.
21. Zakończenie sesji.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:40 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 20
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 2
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 3
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar -
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Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 4
Tak 22
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 6
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR

NESOD: 2016-27563
Przyg.: BR/89

26/31

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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 7
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
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Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 11
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
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Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 12
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 13
Tak 22
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
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Wstrzymało się 0
Głosowanie 14
Tak 20
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
Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski –
Nie 0
Wstrzymało się 3
Henryk Cebula Anna Gruszka Ginter Zaik –
Głosowanie 15
Tak 23
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
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 16
Tak 22
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
Henryk Cebula Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik -
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Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 1
Arkadiusz Szweda -
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