Rybnik, dnia 23 czerwca 2016 r.
RADA MIASTA RYBNIKA
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
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Protokół nr XXII
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Poparcie działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych
pozwalających samorządom na walkę z niską emisją.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum
Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik
jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych
im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Miasta Rybnika.
Nabycie nieruchomości.
Zbycie nieruchomości.
Zamiana nieruchomości.
Ustanowienie służebności gruntowej.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej
(MPZP 24).
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania
pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Hydroinstal).
Przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
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23.
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26.

Ustanowienie sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania.
Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta 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 (załącznik do protokołu) stwierdził, że obecnych jest
21 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Następnie zwrócił uwagę, że na sali po raz pierwszy
obecna jest Pani Ewa Ryszka (wybrana z listy kandydatów na radnych nr 25 - KW Adam Fudali Blok
Samorządowy Rybnik w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Rybnika) w związku
z tym istnieje konieczność złożenia przez nią ślubowania.
Poinformował, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radna wstaje i wypowiada słowo
„ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". Poprosił wszystkich
o powstanie, a następnie przystąpił do odczytania roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Ewa Ryszka: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez
wycofanie pkt 21.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 21 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. Poparcie działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych
pozwalających samorządom na walkę z niską emisją. /Głosowanie 2/
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok. /Głosowanie 3/
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/
7. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. /Głosowanie 5/
8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum
Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik
jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych
im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym. /Głosowanie 6/
9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych. /Głosowanie 7/
10. Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 8/
11. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 9/
12. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 10/
13. Zamiana nieruchomości. /Głosowanie 11/
14. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 12/
15. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 13/
16. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej
(MPZP 24). /Głosowanie 14/
17. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25). /Głosowanie 15/
18. Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
/Głosowanie 16/
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19. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. /Głosowanie 17/
20. Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania
pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. /Głosowanie 18/
21. Przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
/Głosowanie 19/
22. Ustanowienie sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania. /Głosowanie 20/
23. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 21/
24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
25. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 19 maja br. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 24 maja - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Smolna,
- 31 maja - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Stodoły,
- 7 czerwca - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Zebrzydowice,
- 9 czerwca - spotkanie z Radą Dzielnicy Kłokocin,
- 11 – 19 czerwca - udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Rybnika,
- 14 czerwca - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Wielopole,
- 16 czerwca - konferencja prasowa w sprawie organizacji w Rybniku wydarzenia pn. Music & Water Festival
z udziałem brytyjskiego zespołu Hurts (28 sierpnia),
- 16 czerwca - spotkanie z Radą Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia,
- 17 czerwca - spotkania z zagranicznymi delacjami goszczącymi w mieście w związku z Dniami Rybnika oraz
otwarcie punktu informacji miejskiej na deptaku – Halo! Rybnik.
Przedstawił informację z zakresu działania Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta:
- budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej - roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem, zostaną
zakończone w sierpniu,
- budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rybniku przy ul. Szafranka oraz w budynku Muzeum - robot zostały zakończone, pozostały odbiory
techniczne,
- przebudowa i modernizacja kuchni w: Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 7 oraz Gimnazjum nr 1,
- modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 1,
- dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do wymogów ochrony p.poż.,
- przebudowa pomieszczeń parteru budynku Przedszkola nr 32 na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego,
- budowa i doposażenie placów zabaw w szkołach znajdujących się na terenie dzielnicy: Ochojec, ParuszowiecPiaski, Rybnicka Kuźnia, Smolna,
- wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 43,
- remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 42,
- przebudowa instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- remonty w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- remont sanitariatu w szkole w Boguszowicach Starych,
- przebudowa instalacji wentylacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14,
- remonty ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39.
Dodał, że prace dot. obiektów oświatowych będą trwały w okresie wakacji.
Kolejno przedstawił ważniejsze zadania będące w trakcie realizacji przez Wydział Dróg:
- przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI i VII,
- przebudowa ul. Wawelskiej,
- przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej,
- przebudowa ul. Jabłoniowej.
Następnie przedstawił informację z zakresu działania Wydziału Ekologii:
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- odbyło się posiedzenie komisji analizującej i weryfikującej złożone wnioski o dotację w związku
z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych
i mieszkaniach, na której rozpatrzono 180 wniosków, z czego 164 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
16 wniosków negatywnie. Dodał, że przygotowano 99 poleceń wypłaty w związku z modernizacją systemów
grzewczych oraz kolejnych 114 umów dotacji,
- wyczyszczono syfony pod rzeką Rudą w Dzielnicy Paruszowiec-Piaski,
- przeprowadzono coroczną zbiórkę zużytych baterii i tonerów, podczas której zebrano 31 777 sztuk zużytych
baterii oraz 361 sztuk zużytych tonerów,
- przeprowadzono wizje w terenie celem ustalenia przyczyny zanieczyszczenia wód rzeki Nacyny. W tym celu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pobrał próbki.
Na zakończenie przedstawił informację dot. stopy bezrobocia w Mieście Rybniku, która w kwietniu br.
wyniosła 6,5 %. Liczba bezrobotnych z terenu Miasta Rybnika wynosiła 3540 osób. Uzupełnił, że Powiatowy
Urząd Pracy pozyskał z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 100 tys. zł na realizację
zadań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników. Łącznie na ten cel dysponuje
kwotą 600 tys. zł. Dodał, że po raz kolejny Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego została wyróżniona
za organizację VII Rybnickich Dni Kariery.
4. Poparcie działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji
prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dziękuję Radnym za tą inicjatywę, ona jest o tyle istotna, że bardzo mi
zależy na tym, żeby temat niskiej emisji i walki z nią funkcjonował w przestrzeni publicznej stąd dziękuję
wszystkim, którzy się podpisali pod tą uchwałą i zachęcam do poparcia tej inicjatywy. Ja ze swojej strony
jestem w grupie roboczej właśnie Pana Marszałka Województwa Śląskiego i myślę, że każda taka uchwała
dopinguje ludzi, którzy są w tej grupie do tego by przyspieszyć działania, które zakończą się de facto
uchwaleniem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego i wskazaniem norm, które obowiązują w naszym
województwie”.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Akurat się tak dzisiaj złożyło, że jeszcze jeden temat
chciałem poruszyć do tej niskiej emisji, bo jadąc dzisiaj do pracy rano drogą 78, czyli ulicą Wodzisławską,
(…) na wiadukcie uderzył mnie taki nieprzyjemny zapach. Myślę sobie kto tu coś spala i z czego to pochodzi?
Zwolniłem, jadę sobie spokojnie, bezwietrzna pogoda i obserwuję potencjalnych emitentów na prawo i na lewo.
Co się okazało? Nad Popielowem, nad Radlinem, nad częścią Wodzisławia unosiła się taka chmura, nie
powiem, że szarego dymu, tylko to był tak jakby taki rozcieńczony kolor czarny. I my musimy sobie zadać
pytanie, czy niska emisja pochodząca z kotłów, jest jedynym powodem, który nas tutaj truje, bo czytam,
przyjeżdżając do pracy, patrzę a w Trybunie Górniczej Pan Kajetan Berezowski pisze, że główną przyczyną
powstania smogu na Śląsku jest niska emisja z palenisk domowych. Czego przyczyną powstania smogu jest
w okresie letnim, jeżeli te paleniska są nieczynne? I należałoby zwrócić również na to uwagę, bo ten przemysł,
który tutaj dookoła mamy, również nie zawsze ma dobre technologie spalania czy tam produkowania pewnych
wyrobów. Natomiast chciałem się też jeszcze przy okazji uderzyć w pierś, bo parę lat temu żeśmy podjęli
uchwałę, że głównym dostawcą ciepła do Miasta Rybnika będzie Elektrownia Rybnik i to był błąd moim
zdaniem, bo Kompania Węglowa w ówczesnym czasie miała przygotowane gdzieś 4,5 mln na modernizację
swojej kotłowni w Chwałowicach, ale niestety odstąpili od tego, bo myśmy inaczej zadecydowali. Oponował
wtedy pamiętam Pan Radny Drabiniok, ale stało się tak jak się stało i trzeba by również zwrócić uwagę, żeby
Marszałek przyjrzał się tym emisjom przemysłowym, może jakiś monitoring by się przydał czasami”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Tytuł uchwały brzmi: „Poparcie działań Marszałka Województwa
Śląskiego, mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych
pozwalających samorządom na walkę z niską emisją”. W takim brzmieniu uchwała jest co najmniej dziwna.
Po pierwsze: wiemy, że Marszałek Województwa Śląskiego publicznie deklarował, że powstanie uchwały
antysmogowej jest dla niego bardzo ważne i chce, żeby taka uchwała powstała. W związku z tym powołał
zespół ludzi, którzy nad nią już pracują. Wiemy, że w tej komisji jest również nasz Prezydent Piotr Kuczera,
któremu problem niskiej emisji jest przecież bardzo dobrze znany. Czy ta uchwała oczywiście pośrednio,
ma wpłynąć na Prezydenta Kuczerę i mobilizować go do pracy? Nie ma chyba takiej potrzeby. Myślę, że
pomysłodawca dzisiejszej uchwały wraz z adresatem i członkiem komisji powinni siąść przy jednym stole
i zastanowić się nad dalszymi dobrymi rozwiązaniami, a nie rozmawiać poprzez uchwały. Jest to o tyle
NESOD: 2016-66357
Przyg.: BR/89

4/36

łatwiejsze, że wszyscy reprezentują tę samą partię, czyli Platformę Obywatelską. No chyba że się mylę
i Panowie nie potrafią się dogadać”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W projekcie uchwały czytamy – (…) w paragrafie 1, mamy:
„Poprzeć działanie Marszałka Województwa Śląskiego”. Szczerze powiedziawszy na ostatnim posiedzeniu
komisji górnictwa i ekologii, w której uczestniczyłem, chociaż nie jestem członkiem, odbyła się dyskusja nad
tym projektem uchwały. Ponadto w uzasadnieniu pisze, że: „w związku z powyższym powołuje się
kompetencje samorządu, aby brać pod uwagę, jak ważna sprawą jest niska emisja, zasady przyjęcia itd.”.
Ja mam pytanie: jakie działania zamierza podjąć Pan Marszałek Województwa Śląskiego? Bo my w swojej
uchwale mamy napisane, że mamy poprzeć jego działanie. Proszę Państwa ja chciałbym najpierw usłyszeć,
jakie działania Marszałek podjął albo w jakim kierunku ma to iść? I w tym momencie chciałbym zapytać Pana
Przewodniczącego komisji górnictwa i ekologii, żeby powiedział wszystkim radnym, jak odbyła się dyskusja na
komisji, i jakie to działania Pan Marszałek już podjął, bo my mamy poprzeć jego działania. Więc ja bym chciał
najpierw wiedzieć co Marszałek już do tej pory zrobił? Bo mamy popierać jego działania. Nie rozumiem
sprawy. Gdyby dzisiaj była kompleksowa informacja dla radnych, że Pan Marszałek zrobił to, to, to, taki ma
cel, zmierza do tego, owego i jeszcze tamtego, to wtedy moglibyśmy taką uchwałę podjąć. My dzisiaj
w ciemno… to nie jest gra w ciemno, my dzisiaj w ciemno mamy poprzeć uchwałę i poprzeć działania Pana
Marszałka. Gdyby można było Panie Przewodniczący prosić o wypowiedź Pana Przewodniczącego Komisji”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Szanowna Pani Radna Anna Gruszka wypowiedziała się
w sprawie na Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa - wstrzymała się od głosu . Jeżeli chodzi
o kwestię Platformy Obywatelskiej, to nie będę komentował tej sprawy, to jest poziom właściwy dla Pani
w tym wypadku. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczące efektów podjęcia tego typu uchwały, to powiem tak : jakiś
czas temu na kampusie odbyła się konferencja dotycząca walki z niską emisją i przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego - to była Pani - mówiła, że uchwała prawdopodobnie zostanie przyjęta w przyszłym roku .
Mam kontakt z osobami, które zasiadają w komisji, która została powołana przez Marszałka Województwa
Śląskiego. To jest akurat kontakt z osobami od strony naukowej, bo tam też zasiadają w tej komisji naukowcy.
I w chwili obecnej te działania, które zmobilizowały różne grupy społeczne na Śląsku, do lobbowania za tymi
rozwiązaniami, które przewidują regulacje tej kwestii, ten nacisk spowodował, że jest już mowa o tym, że jest
możliwość, żeby takie regulacje wprowadzić już w tym roku. Więc to jest efekt, o tym powiedziałem.
Zabieramy po prostu głos w tej sprawie i lobbujemy za tym, żeby zmotywować Marszałka i jego toczenie do
tego, żeby jak najszybciej przyjął te rozwiązania no i tyle. Jest to uchwała intencyjna. I odpowiadając na pytanie
Pana Radnego Cebuli, proszę zauważyć, że ten tytuł jest nieco dłuższy. Nie mówimy o poparciu jakiś
konkretnych niewiadomych działań, tylko o poparciu działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik
Województwa Śląskiego regulacji, mających na celu - to chciałbym podkreślić. Chodzi o to, że Marszałek
podejmuje szereg działań w tym zakresie. W pierwszej kolejności to są działania konsultacyjne, które
przebiegają w szerokim oczywiście gremium osób, które się zajmują tą sprawą, ale też w tych grupach
roboczych, specjalistycznych. (…) Podobną uchwałę z resztą przyjął samorząd Pszczyny. Mam nadzieję, że ta
uchwała to będzie po prostu nasz głos w tej sprawie i to będzie motywować odpowiednie organy do tego, żeby
jak najszybciej takie rozwiązania przyjąć” .
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny, na komisji był omawiany projekt tej uchwały, bo
przez tą uchwałę chcemy zdopingować Pana Marszałka do działania, żeby te działania były jak najszybsze i jak
najbardziej efektowne i efektywne. A jak Pan tego nie rozumie to już nie moja wina. Przepraszam” .
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem odpowiedzieć na dwie rzeczy. Po pierwsze: Panie
Radny, nie powinien Pan używać takiego słownictwa na tej sali wobec kobiet - to pierwsza uwaga. Po drugie
zwrócić uwagę Panie Przewodniczący, żeby jednak nie dopuszczać do takiej polemiki i oceny radnych, bo
radny ma prawo pytać, zadawać najgłupsze pytania i na nie mają paść odpowiedzi. Ja wracam do pytania,
przeczytam jeszcze raz paragraf pierwszy: „Poprzeć działania Marszałka Województwa Śląskiego mające na
celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na
walkę z niską emisją”. Mam pytanie: czy w tym sformułowaniu może zawrzeć się także praca Pana Marszałka,
która zakaże spalania węgla w Rybniku czy w województwie śląskim? Może taką informację czy decyzję Pan
Marszałek podjąć? A no może. I dlatego ja chciałbym wiedzieć Panie Przewodniczący Białous, Pan
rzeczywiście czegoś nie rozumie. Zgadzam się z Panem, w pełni się z Panem zgadzam, bo naprawdę ja
chciałbym wiedzieć, jakie działania ma podejmować, czy w jakim kierunku Pan Marszałek Województwa
Śląskiego idzie, bo tym projektem uchwały my w ciemno dyktujemy to , że popieramy Pana Marszałka. A ja nie
wiem, czy Pan Marszałek nie wpadnie na pomysł, żeby wprowadzić w całym województwie śląskim piece
klasy piątej. I ciekawe ilu mieszkańców Rybnika za 2 lata np. będzie stać na to, żeby kupić piec klasy piątej
i go zabudować w domu. Ja takich działań nie będę popierał”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Z przykrością muszę stwierdzić Panie Radny Kiljańczyk, że Pan
w pełni nie zrozumiał tego, co ja powiedziałam”.
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Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „Panie Przewodniczący może przejdźmy do głosowania po prostu”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Ja tylko na koniec dodam, że w czasach jak byłem jeszcze
Prezydentem, a w naszym mieście był obecny Marszałek - Pan Sekuła, na kampusie wtedy to było, ja
zgłaszałem już ten problem, pewne uzgodnienia zostały poczynione, ale Pan Radny Cebula mówi, w jakim
kierunku Pan Marszałek idzie? Ja myślę, że stoi w miejscu wszystko i tak jak to było 1,5 roku temu, tak to jest”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
5. 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.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Przewodniczący mam kilka pytań do zmian w budżecie
i bardzo proszę, żeby umożliwić mi zadanie tych wszystkich pytań, a Panów Prezydentów proszę o odpowiedź
po każdym pytaniu. Do punktu 5B. Punkt 5B zawiera po stronie dochodów ponad 3 800 000 zł, które nie
podlegają zwrotowi w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych na budowę przedszkola
w Boguszowicach przy ul. Sztolniowej. Codziennie obserwuję jak powstaje to przedszkole, bardzo wszyscy się
z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że będzie otwarte w terminie i cieszy nas również fakt, że będzie jeszcze
70 miejsc wolnych dla przedszkolaków. A wracając do budżetu, to mam pytanie: jaka jest wartość budowy
przedszkola, wynikająca z rozstrzygniętego przetargu i czy jest to ta sama wartość, co łączny budżet projektu
tj. 9 256 000 zł? Jeżeli jest niższa, to co zawiera różnica?”
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Wartość oferty, która
została wybrana w przetargu, to było 8 241 000 zł z podatkiem VAT. Natomiast wartość kosztorysu
inwestorskiego, który poniekąd był podstawą do wystąpienia o środki unijne to było 8 802 000 zł. Natomiast
wartość zadana z dodatkowymi środkami określona w tym wniosku to było 8 936 000 zł, a wnioskowana kwota
dofinansowania to było 3 874 657 zł. Różnica wynika stąd, że to jest przetarg kosztorysowy, w związku z tym
ta kwota jest podwyższona o 10% rezerwę na wypadek wystąpienia robót dodatkowych, czyli okoliczności,
które mogą powiększyć cenę realizacji tego zadania”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Teraz mam pytanie do punktu 9: uruchamiamy środki rezerwy
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie na przebudowę mostu na rzece Nacyna w wysokości
ponad 3 mln zł. W latach ubiegłych przy podobnych inwestycjach poczynione były starania o dofinansowanie
ze środków unijnych. Czy również w tym przypadku będą uruchomione podobne działania?”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „W zasadzie tak, aczkolwiek tutaj na dofinansowanie nie
możemy liczyć, tym bardziej, że to dofinansowanie pokrywa znaczną część kosztów związanych z budową tego
obiektu, a jest to dofinansowane z rezerwy budżetu państwa. W związku z powyższym teoretycznie oczywiście
można łączyć te środki, natomiast wiemy, że w przypadku tego konkretnego obiektu na dodatkowe
dofinansowanie nie możemy liczyć”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Mam pytanie do punktu 13, który brzmi: „Ponadplanowe wpływy
z tytułu odpłatności za pobyt w ubiegłym roku wychowanka z Gminy Czerwionka- Leszczyny w placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej „ Przystań” przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów
i wyposażenia”. Moje pytanie brzmi: dlaczego zważywszy na już i tak znaczne wcześniej udzielone wsparcie
placówce opiekuńczej w Niedobczycach, nie pozostawiono tych pieniędzy w budżecie miasta? Jakie są tam
jeszcze dodatkowe potrzeby?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Odpowiem na piśmie, bo nie mam niestety tutaj
przygotowanych informacji”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Teraz pytanie do punktu 16, który brzmi: „Pomoc finansowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na sfinansowanie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę
Kreatywności w Stanach Zjednoczonych”. Chciałam przypomnieć, że w Światowej Olimpiadzie Kreatywności
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w USA brało udział 3 uczniów z Rybnika i 2 z Czerwionki. I moje pytanie brzmi: ile kosztował wyjazd na
olimpiadę budżet Rybnika, a ile kosztował wyjazd budżet Czerwionki? (…)”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Odpowiemy na piśmie”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Pytanie do punktu 20a – „Przedsięwzięcia związane z ochroną
powietrza”. Mamy tu zwiększenie o 2 mln zł nakładów na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza do
5 mln zł. Mamy nadzieję, że dzięki temu poprawi się powietrze w Rybniku, ale chciałam tu przypomnieć,
zaapelować do Pana Prezydenta, by wzorem propozycji zaprezentowanej na podsumowaniu akcji „Wyjście
Smoka” przez nasze stowarzyszenie na przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji, czym tak naprawdę opala
się w gospodarstwach domowych. Przeprowadzenie takiej akcji w poszczególnych dzielnicach pozwoliłoby na
wypracowanie propozycji konkretnego rozwiązania dla całej dzielnicy lub dla jej fragmentu. Jeżeli nie
dopracujemy się takiego systemowego rozwiązania w walce z niską emisją, to przy obecnej metodzie ani za
kilkadziesiąt lat nie pozbędziemy się tego złego powietrza w Rybniku. I tutaj a propos tej uchwały, którą
zaproponował Pan Kiljańczyk, nie pomoże żadna uchwała, podjęta w sprawie poparcia dla działań Marszałka
jeżeli sami nie zaczniemy działać w tym kierunku i sami sobie nie pomożemy”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Ja mam też pytanie do Pani Radnej: co oznacza sformułowanie, że sami
sobie nie pomożemy w tym momencie? Jak to Pani rozumie?”
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „(…) przeprowadzenie tej inwentaryzacji w dzielnicach, czyli
rozwiązanie, dowiedzenie się czym tak naprawdę mieszkańcy palą w swoich domach i później podjęcie działań,
które pomogą mieszkańcom w walce z niską emisją . Czyli wprowadzenie systemowego ogrzewania”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Pani Radna, my doskonale wiemy co mamy, bo wiemy gdzie jest sieć
gazowa, wiemy, gdzie jest sieć ciepłownicza. Odejmując te sieci, wiemy, że cała reszta to jest de facto opalanie
węglem. Pojedyncze pompy ciepła, które funkcjonują czy elektryczne ogrzewanie to są śladowe ilości na
terenie miasta. Z jednej strony inwentaryzacja jest potrzebna by wskazać jakość czy klasę pieców, ale de facto
jest wiedzą powszechnie wiadomą, że powszechnym ogrzewaniem jest ogrzewanie po prostu węglowe i tyle.
I to nie jest żaden program pomocowy ani żadna propozycja. To jest po prostu wiedza powszechna . Z punktu
widzenia tego co możemy robić, możemy próbować głośno mówić o problemie jako samorząd, możemy
znajdować środki na dofinansowanie dotacyjne, możemy prowadzić akcję edukacyjną, możemy w końcu karać
tych, którzy po edukacji, po dotacji nie wyciągnęli żadnych wniosków, możemy wspierać samorząd
województwa. Szkoda, że Państwo się wstrzymali, bo to był jeden z elementów właśnie pewnej dość ważnej
układanki, bo pokazujemy, że nie wszyscy radni chcą wspierać działania Marszałka. Z punktu widzenia miasta
robimy wszystko co możliwe, jesteśmy pokazani właściwie, jako czołowe miasto na Śląsku w walce z niską
emisją. Dzisiaj dzwonił do mnie Pan Prezydent Krakowa - Pan Profesor Jacek Majchrowski - 7 lipca mam
zaproszenie na konferencję organizowaną przez Kraków. Rybnik będzie tam pokazywany jako jeden z takich
miast, które jako samorząd radzi sobie z tym problemem, pokazuje jak walczyć z niską emisją. Nam potrzeba
działań na arenie krajowej, rozwiązań ustawowych, jeżeli chodzi o klasyfikację piecy, klasyfikację jakości
paliwa, rozwiązania PETów, które są dzisiaj bez kaucji i tutaj bardzo bym prosił, aby wszyscy radni w tym
temacie mówili jednym głosem, bo tak naprawdę, w tym temacie jest potrzebna jedność, bo tak naprawdę
oddychamy tym samym powietrzem. I mam wrażenie, że tak nie do końca jest. Oby to było tylko wrażenie”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Pan Benedykt Kołodziejczyk dzisiaj przy opiniowaniu czy przed
podejmowaniu decyzji o tej uchwale wspierającej Pana Marszałka mówił wyraźnie o tym, że ten smog, który
nadszedł nad Rybnik od strony Wodzisławia, on nie pochodził prawdopodobnie z domów jednorodzinnych. Nie
wiem, czy Pan słuchał wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Pana Kołodziejczyka. On mówił o czymś
innym. My nie rozwiążemy problemu niskiej emisji, nie rozwiążemy w ten sposób problemu niskiej emisji.
Co z tego, że myśmy w pierwszym półroczu, czy w pierwszym miesiącu wydali 3 mln zł na walkę z niską
emisją, skoro termomodernizacja i wymiana źródła ciepła dokonała się w 140 budynkach. Więc 140 budynków
na 25 000 budynków, które mamy. Załóżmy hipotetycznie, że te 25 000 budynków, z tego mamy myślę 20%
w nowym budownictwie i Ci ludzie już nie będą nigdy korzystali na razie z dotacji. Więc zostaje nam ilość
20 000 budynków. Myśmy zmodernizowali, albo przy tej dodatkowej kwocie, którą proponujemy w wysokości
2 mln zł, w sumie będziemy mieli 5 mln zł i my dofinansujemy 300 - 320 budynków. Proszę Państwa, ile lat
będzie trwała walka ze smogiem w Rybniku? Myśmy przekazali trochę inne rozwiązanie, myśmy chcieli robić
walkę z niską emisją w ramach pewnych enklaw, żeby w konkretnej dzielnicy, tam jest 300 - 500 budynków,
tam tak naprawdę powalczyć z niską emisją, żeby te budynki zostały termomodernizowane i żeby do nich
zostało dostarczone ekologiczne źródło ciepła. Ja Panie Prezydencie protestuję, bo szczerze powiedziawszy
myśmy mówili, braliśmy czynny udział w tworzeniu tego regulaminu. Myśmy mieli uwagi. Niestety
demokracja polega na tym, że każdy może mieć inne zdanie, nie wszyscy się z Panem muszą zgadzać. Myśmy
tam pokazywali różne rozwiązania. Pytam, czy dzisiaj, szczerze powiedziawszy myślę, że na koniec roku 2016
zrobimy remanent. Ja chcę przypomnieć Panu, że Pan krytykował poprzednika, pokazywał Pan, że działania
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Pana Prezydenta Fudalego przez lata pochłonęły ogromną kwotę i Pan zadał pytanie i co? I jakie mamy
powietrze? Taka była Pana wypowiedź Panie Prezydencie. Ubolewam nad tym faktem. Proszę rzeczywiście
zrozumieć to, że dzisiaj demokracja polega na tym, że są grupy ludzi, którzy inaczej do niskiej emisji by
w Rybniku podeszli. Proponowaliśmy Panu, żebyśmy wrócili do takiego modelu, jakim kieruje się Kraków lub
inne miasta w Polsce. Mówiliśmy Panu, Panie Prezydencie, że musimy wrócić do tego, żeby rura ciepłownicza
była własnością miasta. Rura ciepłownicza ma być własnością miasta na wzór wodociągów, na wzór
kanalizacji. I ta spółka cieplna dostarczałaby ciepło naszym mieszkańcom. Mielibyśmy wtedy wpływ na cenę
i na to, że Ci mieszkańcy płacą za ciepło. A teraz jeszcze wracam do budżetu. Ubolewam nad faktem Pani
Radna - Pani Przewodnicząca Komisji Finansów, że ja na Komisji Finansów we wtorek pytałem o punkt 4C
i wczoraj na spotkaniu przedsesyjnym się okazało, że ja na spotkaniu Komisji Finansów zostałem
wprowadzony w błąd. Dlatego pytam Panie Prezydencie, na co jest przekazana w 2016 roku kwota 488 000 zł?
Ponadto chciałem zapytać o przebudowę ulicy Mikołowskiej i Kotucza. Jaki jest zakres projektowanych robót
na tych ulicach. Czy na ul. Mikołowskiej rozpoczynamy od skrzyżowania z ulicą Wielopolską? Od którego
miejsca nastąpi remont tej ulicy? W punkcie 15 chciałem zadać pytanie, ile dzieci w tym roku wyjedzie do
Międzybrodzia Żywieckiego w ramach akcji „Lato”? I na koniec chciałbym się dowiedzieć Panie Prezydencie,
ile dzieci rozpocznie naukę w 1 klasie? Bo informacje, które uzyskiwaliśmy na komisji oświaty i te, które
znajdują się materiałach sesyjnych, że jest to grupa 700 dzieci - to nie wiem, czy wszystkie dzieci dostaną tą
wyprawkę, o której Pan Prezydent mówił. Prosiłbym o odpowiedź na te pytania”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Na pytania dostanie Pan odpowiedź na piśmie. Odniosę się do kwestii
smogu - chciałbym mieć na terenie Rybnika kopalnię złota, chciałbym mieć, ale nie mam. Pan Radny chciałby
walczyć z niską emisją, no i chciałby walczyć i myślę, że właśnie tak to wygląda w Pana wypowiedzi. My
robimy coś i mówimy o tym, że będzie to zawsze niedoskonałe, bez tego co nazywamy wsparciem ustawowym
państwa, samorządu wojewódzkiego. Była próba pokazania, że Rybnik jednogłośnie chce poprzeć Marszałka w
tych działaniach, Pan się wyłamuje, ale chce Pan walczyć z niską emisją. Niestety, ale nie mamy złota, nie
mamy złota, nie będzie kopalni. Panie Radny, nie da się mówić o czymś, co jest czystą abstrakcją, bo można
sobie pogadać i pójść. I obawiam się, że to jest Pana postawa. Można teoretyzować, że trzeba nam sieci, tylko
pytanie: skąd na to środki? Czy ten kto ją dzisiaj posiada chce ją sprzedać? Tak - chciałbym mieć kopalnię złota,
ale nie ma w Rybniku złota. I możemy tą logiką się przerzucać przez najbliższe lata. Tylko, że obawiam się, że
z tego powodu złota w Rybniku nie przybędzie. Czytaj: niska emisja się nie skończy od samego gadania”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Ja w związku z punktem 22C - zakup mebli, urządzeń miejskich do
zabudowy na terenie Miasta Rybnika. Chciałam się dowiedzieć czy będzie możliwość zobaczenia tych
propozycji, zanim one zostaną wykonane i tutaj na terenie miasta jakoś umieszczone, dlatego, że mamy już
doświadczenie z donicami? Pan Prezydent Koper powiedział, że Rybniczanie nie lubią drzew, bo już nie chcą
więcej na ul. Kościuszki, a ja myślę, że po prostu estetyka donic nie wszystkim odpowiada. I to chodzi o donice,
a nie o drzewa, bo Rybniczanie zieleń lubią. To jest podobnie jak z muzyką. Muzykę Mozarta lubi każdy,
muzykę Pendereckiego już nie każdy, dlatego że to jest dla koneserów. I dlatego właśnie byłoby dobrze, aby nie
tworzyć rzeczy dla koneserów, ale aby budziły one pozytywne odczucia estetyczne. I byłoby dobrze gdyby
chociaż zainteresowani radni mieli możliwość wglądu do tych projektów. Czy to jest możliwe?”
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Oczywiście jest
możliwe. W tym temacie odbył się konkurs architektoniczny, a w zasadzie nie tylko dla architektów, ale też dla
studentów i absolwentów akademii sztuk pięknych. Rozstrzygnęło ten konkurs wieloosobowe jury, składające
się z osób kompetentnych. Wybraliśmy – w tym ja też byłem sędzią, dlatego mówię wybraliśmy - trzy prace,
które uznaliśmy za najbardziej atrakcyjne i odpowiednie dla Miasta Rybnika. Z tymi trzema podmiotami
przeprowadziliśmy rozmowy związane z takim urealnieniem technicznym tych prac. Wnieśliśmy własne
zastrzeżenia i zasugerowaliśmy ewentualne poprawki w tym wykonawczym jakby projekcie. Wszystkie te
zespoły posiłkowały się wiedzą firm, które profesjonalnie zajmują się wykonywaniem takich elementów, czyli
tam nie ma takiego problemu, że czegoś się nie da zrobić lub zrobić nie tak, jak powinno być. I z tych trzech
prac wybraliśmy jedną. Wszystkie te informacje są dostępne w Internecie, były publikowane na stronach
internetowych, również na portalu rybnik.com.pl, te prace zwycięskie. Dodatkowo można te prace zobaczyć
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, bo plansze z tymi projektami są dostępne. Bez najmniejszego problemu
można z tego skorzystać”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Z osłupieniem słuchałam wystąpienia Pana Radnego Cebuli na
temat wali z niską emisją, tzn., że lepiej nie robić nic. Nie wydamy pieniędzy, bo kilkadziesiąt gospodarstw
domowych czy tysiąc, to jest nic w skali problemu jaki jest w mieście. A ja uważam, że małymi krokami
dochodzi się do wielkich rzeczy, a kropla Panie Radny, drąży skałę”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Ja tylko z krótkim apelem do Radnej Gruszki, Radnego
Cebuli, bo w taki sposób możemy sparaliżować sesję Rady Miasta. Jeżeli Państwo macie pytania szczegółowe,
bardzo szczegółowe, to naprawdę warto chodzić na komisje, bo w komisjach załatwiamy te sprawy. Jeżeli
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Państwo się interesujecie tymi kwestiami, to można też chodzić na komisje, w których się nie pracuje, nie jest
się zapisanym. Wszyscy tak robią, jest nas 25. Jak każdy z nas będzie zadawał tak szczegółowe pytania na sesji,
to naprawdę nie wyjdziemy stąd do jutra, a przypomnę, że za tydzień mamy mnóstwo głosowań, które się
szykują i jeżeli będziemy tak działać, to będziemy zupełnie nieefektywni”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Radny ja nie widzę tutaj naruszenia jakiś dobrych
obyczajów, żeby nie można było zadawać pytań. Po to są radni, po to jest sesja, żeby takie pytania zadawać”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam zapytać, na jakiej podstawie, Pan twierdzi, że jesteśmy
przeciwko walce z niską emisją? Proszę nam takich słów nie wmawiać. My jesteśmy za konkretnymi
działaniami, a nie za pijarem, który się tu czasami uprawia”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Ja tylko powiem, że z Państwem to ja złota nie znajdę, a że ciepło, to
efekty są”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie , ja nie dostałem odpowiedzi na żadne
z zadanych pytań. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „ Ja powiedziałem, że odpowiedź będzie na piśmie”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „A propos to, czego mamy, a czego nie mamy i tych małych
kroków, którymi chcemy coś osiągnąć w sprawie niskiej emisji, chciałem tylko uprzejmie przypomnieć
o zobowiązaniu, które Pan złożył w tym zakresie, jeżeli chodzi o inwentaryzację miejskich jednostek i o tym, że
miało się to znaleźć na tablicy ogłoszeń. Ja rozumiem, że sprawa jest złożona i jeszcze chwileczkę musi
potrwać, ale czekamy z utęsknieniem. Tym bardziej, że uregulowania prawne są takie, że do następnej sesji
odpowiedź w tym zakresie powinna być”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Panie Radny my zbieramy te wszystkie dane jeżeli chodzi o sieci, choćby
ZGMu. To jest to bardzo rozbudowana kwestia. Mamy te dane powiedzmy zebrane tak bardzo roboczo, ale nie
chciałbym tego pokazywać w postaci takiej nie do końca obrobionej. Prawda jest też taka, że to wynika z tego,
że ZGM rzeczywiście ma problem z dużą ilością tych pieców, które są do końca niestandardowe. Najlepiej
wygląda sytuacja w szkolnictwie, w MOSiRze mamy pojedyncze przypadki, gorzej wyglądają przypuśćmy
jednostki OSP, które mają piece węglowe, ale taka informacja będzie przedstawiona. Zresztą ja też może wrócę
do kwestii ważnej, czyli do tego, że na koniec tego roku my wrócimy do Regulaminu, pokażemy plusy
i minusy, jaki jest efekt, jakie jest zainteresowanie mieszkańców, bo też tak żeśmy byli umówieni”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam tylko przypomnieć, że jesteśmy w punkcie dyskusja i to
jest czas i miejsce, żeby dyskutować i zadawać pytania, więc nie rozumiem dlaczego Pan Kiljańczyk nas tu
pospiesza”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Prezydencie mam pytanie w sprawie koncertu. To jest
kwota prawie 850 tys. zł, czy Pan przemyślał do końca tą propozycję, zważywszy na kalendarz? Tego czasu
radykalnie jest mało, brakuje go na promocję, brakuje go na sprzedaż biletów. Ja przypomnę, myśmy mówili
już na ten temat, że myśmy sprzedawali te bilety wtedy kiedy koncerty były. Już w grudniu były pierwsze
sprzedaże. Więc ja mam tutaj poważne wątpliwości i to co powtórzę, prośbę jeszcze raz: w oparciu o ustawę
o dostępu do informacji publicznej, proszę o dostarczenie mi umowy jaka została zawarta z firmą na ten
koncert”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Oczywiście, że udostępnimy tę informację. Myślę, że wszystkich
koncertów, pokażemy jak to wyglądało, żeby była po prostu jasność”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim
Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego
Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół BudowlanoInformatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem
prowadzącym.
Tadeusz Bonk – Kierownik Referatu Wydziału Edukacji omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
Tadeusz Bonk – Kierownik Referatu Wydziału Edukacji omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Miasta Rybnika.
Tadeusz Bonk – Kierownik Referatu Wydziału Edukacji omówił projekt uchwały.
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Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Skoro Pan nas prosi żebyśmy się pochyli nad tą uchwałą drugi
raz w przeciągu tego roku, dlaczego tak bardzo restrykcyjnie żeśmy ją sformułowali w październiku?
Z tłumaczeń, które usłyszałem na komisji wynikało, że powodował nami strach. A miałem wrażenie, że my jako
Rada jesteśmy przez Pana Prezydenta wychowywani do odwagi. (…) Zakładam, że w relacjach z urzędnikami
tych elementów wychowawczych też nie brakuje. Skoro tak, o czemu baliśmy się tego, że tych wniosków
będzie za dużo, że zabraknie nam pieniędzy, zwłaszcza, że podkreślam, że w ramach pracy w tej Radzie
kilkakrotnie mówiliśmy o tym, że potrzeby żłobkowe absolutnie są wysokie, stąd też decyzje Pana Prezydenta,
które później były powzięte. I teraz z obawy przed tym, że ktoś się zwróci, bo chce realizować tego typu
zadanie, wydaje mi się bezpodstawne. Czemu tak restrykcyjnie było to sformułowane wcześniej?”
Tadeusz Bonk – Kierownik Referatu Wydziału Edukacji: „Uchwała ta została trochę napisana na wzór
rozwiązań, które dot. szkolnictwa. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, tworząc szkołę niepubliczną dokładnie
są takie terminy. Po prostu my jako Wydział Edukacji bazujący głównie na ustawie o systemie oświaty,
odwzorowaliśmy ten sam mechanizm i dokładnie posłużyliśmy się tymi samymi terminami. Te terminy są takie
bezpieczne właśnie dla budżety, dla planowania budżetu. Stąd taki, a nie inny termin. Dzisiaj widzimy, że nie
ma takiego lawinowego ruchu na te żłobki. Jest to trudne zadanie. Nie każdy jest w stanie je realizować i nie
ma nawet tylu oferentów, ilu chcielibyśmy żeby było, stąd złagodzenie tych przepisów. Tylko i wyłącznie
dlatego”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Nabycie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta odnosząc się do pkt 3 zapytał czy miasto wie na jaki cel będzie
przeznaczony teren przy ul. Podmiejskiej.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Tak jak w tym wypadku jak i w wypadku Pniowca, który za chwilę
będzie też przedmiotem obrad Wysokiej Rady wiemy co chcemy zrobić. Chcemy przede wszystkim przywrócić
ten rybnickie morze Rybniczanom. Tj. znakomita okazja dla miasta by pokazać tę część miasta. Moim zdaniem
przez lata była niewykorzystana. Przykład prosty – dzisiaj mamy jedną działkę, która jest de facto dzierżawiona
harcerzom (…) i nic poza tym nie ma w otulinie tego zbiornika. Jest tak, że aby pokazać tę część miasta,
ją zagospodarować, podstawowym elementem jest oczywiście własność. Także mamy konkretny plan
i będziemy go konsekwentnie realizować”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jeszcze mam pytanie w sprawie kompleksu Juliusz. Mieliśmy
bogatego właściciela, jakim był Marszałek, który miał pieniądze i powinien coś na tym terenie zrobić.
W wyniku jakiś wewnątrzpartyjnych porozumień pomiędzy Starostą, a Prezydentem Miasta nagle się okazało,
że Starosta nie potrzebuje tego terenu, chociaż wystąpił i miał pomysł, przekazał to Prezydentowi Miasta
i została żaba. Ja już się pogodziłem Panie Prezydencie, że tą żabę trzeba zjeść i właśnie będziemy ją teraz
konsumować”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika odnosząc się do pkt 1 dot. nieruchomości po byłym szpitalu im.
Juliusza Rogera zwrócił uwagę, że granica przebiega przez budynek kaplicy. W związku z tym zapytał czy
działka tak zostanie wydzielona.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia wyjaśnił, że granica przebiega pomiędzy budynkiem kaplicy,
a budynkiem szpitala.
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Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika odnosząc się do pkt 7 dot. dojazdu do budynków zapytała
dlaczego dot. to akurat ul. Jodłowej i czy miasto idzie w tym kierunku, że będzie wykupywać dojazdy do
posesji.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia wyjaśnił, że poprzedni miejscowy plan lokalizował w tym
miejscu ciągi pieszo-jezdne, natomiast obecnie są tam tereny mieszkaniowe ale o nieprzekraczalnych liniach
zabudowy. Uzupełnił, że miejsce, które jest przeznaczone do nabycia wskazuje ten obszar jako drogę
wewnętrzną obejmującą nieruchomości łącznie z planowaną zabudową mieszkaniową. Dodał, że mieszkańcy
starali się od wielu lat sprzedać miastu tę działkę, natomiast ceną jaką proponowali była nie do przyjęcia przez
miasto. Obecnie cena jest dobra.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika nawiązując do pytania Radnej Piaskowy zapytał czy w planie
zagospodarowania przestrzennego była tam zaplanowana droga.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia odpowiedział że tak.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
12. Zbycie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała czy dla działek omawianych w pkt 3-11 jest sporządzony
operat szacunkowy oraz jakiego rzędu będą przychody w budżecie miasta.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia: „Podziały geodezyjne zostały dopiero co zakończone (…).
W tej chwili mamy na ukończeniu procedurę jeśli chodzi o wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego, który
niezwłocznie te działki wyceni. Dopiero wówczas będę w stanie odpowiedzieć jakie będą ceny wywoławcze do
pierwszych przetargów”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika odnosząc się do stacji benzynowej poprosił o wskazanie konkretnej
działki.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia wyjaśnił, że jest to teren znajdujący się na przeciwko salonu
samochodowego marki ford. Dodał, że działka znajduje się w Wielopolu na skrzyżowaniu z ul. Podmiejską.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Zamiana nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Jeśli przejmujemy Pniowiec to zakładamy, że będzie tam jakaś
infrastruktura, będzie jakieś kąpielisko. My musimy wiedzieć jaka tam jest woda i zgłosić już z tym roku, żeby
przyszłym roku można było tam już kąpielisko założyć. A więc trzeba będzie i już projekt w tym roku
infrastruktury zrobić i generalnie chodzi o to, że MOSIR będzie miał znowu kłopoty, bo on sobie nie radzi
z Rudą, a jeszcze w dodatku będzie przejmował Pniowiec”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny, też tu liczę na Pana wsparcie. Z takim doświadczeniem
w WOPRu myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić. Jest koncepcja. Już dzisiaj funkcjonują tam
2 dzikie plaże. Mamy pewien bałagan wokoło. Trzeba to po prostu uporządkować i przygotować, bo takie są
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potrzeby Rybniczan, a z drugiej strony mówiłem w mojej wcześniejszej wypowiedzi, że tak naprawdę problem
morza rybnickiego – kiedyś tak ładnie mówiono – że są oczekiwania społeczne. Rzeczywiście ta infrastruktura
powinna tam powstać. Co więcej, zgłaszają się od czasu do czasu podmioty prawne, które same chcą
zainwestować i chcą dzierżawić od miasta te tereny i w tym kierunku pójdziemy”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Bardzo się cieszę z podjęcia działań, które doprowadzą do
przejęcia tego terenu. Cieszę się z tego względu, że nareszcie ten teren zostanie uporządkowany. Wszyscy
mamy świadomość, że od lat nielegalnie mieszkańcy Rybnika kapali się. Było to miejsce bez infrastruktury, bez
toalet, bez czegokolwiek, było po prostu dzikim miejsce. Ja bardzo się cieszę, że nareszcie podejmujemy
działania, które doprowadzą do zajęcia się tym terenem, bo jest nam to miastu i mieszkańcom potrzebne.
Ale również mam obawy takie jak tu Pan Jurek Lazar czy zdołamy to otworzyć w tym roku? Myślę, że jednak
nie. Ale już musimy podjąć w tym roku działania, które przyspieszą otwarcie w przyszłym roku. Także jest taka
konieczność i potrzeba”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Tak przysłuchuję się tym wypowiedziom optymistów: Pana
Jurka, koleżanki Krystyny – bardzo mnie to cieszy, ale ja wynoszę z tego, że już Państwo zdecydowali, że
miasto będzie obciążone kolejnymi kosztami, ale to nie jest takie proste. Pan Prezydent jeszcze się na ten temat
nie wypowiedział, że już chcecie, żeby było kąpielisko otwarte itd. To generuje koszty, a Pan Prezydent wyraźni
zaznaczył, że koszty i nadwyżka operacyjna jest naprawdę oczkiem w głowie. Także proszę tutaj nie przynaglać
Pana Prezydenta, myślę, że będzie wiedział co robić i raczej pójdzie w kierunku wydzierżawiania,
nieponoszenia przez miasto kosztów, bo o to nam chodzi. Udostępnienie, zrobienie kąpielisk, ale bezkosztowo,
czy powiedzmy nawet jeszcze miasto będzie powiedzmy w jakiś sposób zarabiało w postaci podatków itd.
A druga sprawa: zaniepokoiła mnie wypowiedź niewydolności MOSIRu – ja nie wiem o co chodzi. Także Panie
Prezydencie, proszę się odnieść do tego”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pan Radny Chmieliński trafił w sedno, rzeczywiście taki jest pomysł na
te obszary, że miasto nie było tylko i wyłącznie inwestorem, ale generalnie, aby wprowadzić tam jakąkolwiek
działalność i móc ją koordynować, idealnym punktem wyjścia jest własność. Są podmioty zainteresowane,
zresztą warto się przejść wokół zalewu i popatrzeć na działalność, która tam funkcjonuje. Jest tylko jeden
przypadek, który ewidentnie delikatni mówiąc nie odpowiada moim zdaniem żadnym standardom, a tym
podmiotom, które tam się pojawiły 2, 3 lata temu dzisiaj całkiem dobrze idzie. Co więcej mamy jako miasto
sygnały, że zainteresowanie tym akwenem jest. I rzeczywiście ten element wydzierżawienia terenu
i udostępnienia go w sposób ucywilizowany mieszkańcom jest właśnie brany pod uwagę. A co do MOSIRu Pan Radny Lazar jest oczywiście zaniepokojony w tym temacie, ale ja bym tutaj też chciał pokazać
i powiedzieć, że nie jest źle, panujemy nad sytuacją, przepisy wszystkie są spełnione i dlatego od maja już na
Rudzie się kąpiemy. (…) Myślę, że ten akwen będzie się na pewno w kolejnych latach nam powiększał –
mówię o Pniowcu i o samym zbiorniku, bo jak mówię zainteresowanie jest. Proszę popatrzeć sobie na Tychy Paprocany, na Pogorie w Dąbrowie Górniczej - ta droga jakby pokazała, że rekreacja, sport, sposób spędzenia
wolnego czasu nad wodą jest elementem, który przynosi tylko i wyłącznie chlubę miastu. Myślę, że Rybnik też
może z tego słynąć, tym bardziej, że ryba w naszym herbie”.
Ewa Ryszka – Radna Miasta Rybnika: „Również dołączam się do grona tych radnych i tych osób, które
wyrażają zadowolenie z tego, że będzie to teren uporządkowany, a mówię to nie bez kozery, dlatego że wiele,
wiele lat temu wspólnie z prezesem tamtejszym jeszcze ER i łącznie z Panem byłym Prezydentem – Adamem
Fudali, rozeznawaliśmy kwestie przejęcia przez miasto właśnie tego terenu. Może takie dodatkowe tylko
pytanie, bo na tamten czas, kiedy było to inwentaryzowane przez miasto, ten teren (…) nie był zupełnie terenem
uzbrojonym. Nie wiem czy na chwilę obecną zmieniło się cokolwiek w tej materii, bo jeżeli nie, to są to
ogromne koszty związane z uzbrojeniem tego terenu – to po pierwsze. Po drugie: proszę Państwa, jeżeli miasto
będzie właścicielem akwenu wodnego, wiąże się to z szeregiem obowiązków nałożonych na miasto, (…)
a myślę tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwie. Więc w momencie, kiedy staniemy się jako miasto
właścicielami tego terenu, to już jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i za to co się będzie działo na tym
terenie, a proszę Państwa tj. woda. Wiemy (…) w jaki sposób odbywała się kąpiel i korzystanie z tego terenu.
Tak jak tutaj Pani Krystyna powiedziała, to był teren kompletnie nieprzygotowany. On nie miał żadnej
infrastruktury i myślę, że to było uciążliwe dla wszystkich, dla właściciela jeszcze w chwili obecnej tego, który
jest, dla mieszkańców, którzy przychodzili i chcieli korzystać z tego terenu. Zgadzam się na pewno Panie
Prezydencie z tym, że woda, tj. bardzo dobry teren i bardzo dobre warunki. Jeżeli potrafimy je stworzyć
odpowiedni do tego, aby mieszkańcy mogli w taki, a nie inny sposób spędzać wolny czas, ale jest to ogromne
wyzwanie. Myślę tutaj o wyzwaniu logistycznym i o wyzwaniu przede wszystkim finansowym. Więc
chciałabym usłyszeć tutaj ze strony Pana Prezydenta w tej chwili informację, czy faktycznie mamy
zabezpieczone środki na to, aby dalej odpowiednio zabezpieczyć ten teren, który przejmujemy. Bo tak jak
mówię, jestem za, tylko musimy być świadomi tego, że są to ogromne koszty. Jeżeli cokolwiek się zmieniło od
tego czasu - od informacji o jakiej ja tutaj mówię, czyli o uzbrojeniu tego terenu, o dodatkowych elementach,
które jak gdyby nie będą takie kosztotwórcze w przypadku przejęcia tego terenu, to bardzo proszę”.
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Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Oczywiście możemy dyskutować tutaj jaki ma być zakres tej obudowy
technicznej w tym miejscu. Zakładam, że początkowo to będzie jakby ingerencja minimalna i nakłady miasta
minimalne. Ważne pytanie jest o bezpieczeństwo – rzeczywiście bierzemy to pod uwagę. Zresztą to był jeden
z argumentów, który dość często się pojawiał wokół terenu zbiornika. Gdy rozmawiam z mieszkańcami – oni są
święcie przekonani, że zbiornik jest własnością Miasta Rybnika, bo zalew jest rybnicki i tyle. Stąd EDF –
mówię o dużym zbiornik – nie ukrywa, że są jakieś realne koszty, ale nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego
Lazara, bo właśnie liczymy na dobrą współpracę z WOPRem i na odpowiednie oznakowanie tego terenu.
W praktyce, jeżeli oznakowanie nie dopuszcza tam kąpieli, to będzie walka z tego typu dziką działalnością,
podobnie jak to się dotychczas działo, ale stopniowo. Wracam do myśli potencjalnego dzierżawcy – ten zostanie
na pewno by również tę infrastrukturę przygotować. Miasto nie będzie chciało w całości jej organizować
niejako od podstaw. Podobnie dzisiaj zresztą jest na kotwicy. Mówiłem o drużynie harcerskiej, tam jest np.
problem kanalizacji, infrastruktury drogowej. Ona też się będzie tworzyła tylko po to, żeby zachęcić inwestorów
do wybudowania tam mariny, wybudowania odpowiedniego zaplecza. Częściowo ona jest w takim dobrym
standardzie, częściowo (…) nie odpowiada standardom XXI wieku. Także jakby podsumowując: punktem
wyjścia jest własność do jakichkolwiek działań, nie zakładam dużych nakładów, zakładam takie nakłady, które
uporządkują teren i doprowadzą te media, które rzeczywiście są niezbędne, a tu jest potrzebna rozmowa z
odpowiednim podmiotem, który chce dzierżawić ten teren, a takie sygnały mamy. I oczywiście będziemy starali
się jak najwięcej rzeczy przerzucić na niego, żeby nie angażować własnych środków”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt Panie
Prezydencie, że tych obiektów rekreacyjnych wodnych mamy trochę w mieście. I proszę popatrzeć,
w pewnym momencie podjęliśmy dyskusję, decyzję jako Rady Miasta. Mamy zasypany basen
w Boguszowicach, mamy zasypany basen w Niedobczycach, mamy zasypany basen na Paruszowcu dlatego, że
dla naszego miasta było to po prostu nie do utrzymania. I mamy do uporządkowania naszą własność jaką jest
Kamień. Kamień nigdy w życiu nie będzie uporządkowany, jeżeli my będziemy musieli miliony zł znowu tutaj
wydać na to. Ja mówiłem Panu, że prezes Elektrowni negocjował ze mną przez 10 lat żebym to przejął.
Ja twardo mówiłem, że nie, bo wiedziałem, że nas na to nie stać. Mamy wiele innych ważnych spraw do
zrobienia, ale jeżeli Pan ma na to pieniądze, ja tylko Pana uświadamiam, że to się skończy po prostu źle. Miasto
nie da rady, żeby to uporządkować, zrobić Kamień, nie wiem i wszystkie inne jeszcze obiekty te, które mamy,
z Rudą coś chcemy zrobić itd. Tj. niemożliwe. Z zalewem coś chcemy zrobić. To są marzenia, które są
nierealne do spełnienia”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Myślę, że marzenia trzeba mieć i (…) starać się je
realizować, ale teraz mi tak przyszło na myśl w toku dyskusji, że (…) to przejęcie w zasadzie lepiej byłoby
robić w okresie zimowym, bo w tej chwili generalnie przejmując to bierzemy na siebie odpowiedzialność za to
co się tam dzieje. I takie konkretne pytanie: czy są tam tablice wystawione: zakaz kąpieli, zakaz wstępu. I teraz
jest pytanie: jeżeli są, to jakie konsekwencje my będziemy stosować w stosunku do ludzi, którzy tam jednak
wejdą? Bo oni się nauczyli, że tam można wchodzić, czyli po prostu będziemy mieć pewne sytuacje
konfliktowe. Następna sprawa: czy jeżeli tam jest zakaz, to nie widzę za bardzo wstępu dla pogotowia wodnego
czy ratunkowego, bo jeżeli jest zakaz wstępu, to co tam ma to pogotowie robić, bo to jest nielogiczne.
Ja rozumiem, że tam jest obecność potrzebna wtedy, kiedy jest akwen dopuszczony do użytku, a jeżeli nie jest
dopuszczony do użytku, to przecież Pan Jurek nie będzie jeździł po wszystkich akwenach, które są wokoło
dostępne i nieudostępnione do powiedzmy użytku. Także nie widzę za bardzo związku. Troszeczkę logicznie mi
się to nie trzyma kupy po prostu”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Porównując to do samochodu – aby naprawiać samochód, pierw go
trzeba mieć. Zakładam, że tą uchwałą będziemy mieli ten akwen i początkowo niewiele się zmieni, bo te tablice
tam rzeczywiście istnieją. Jakby EDF się o to zatroszczył i de facto będziemy tak jak dotychczas przy pomocy
Policji i Straży Miejskiej stawiać mandaty tym, którzy niezgodnie korzystają z tego obiektu. Z punktu widzenia
czy jesienią czy zimą, czy kiedy? Proszę Państwa EDF dzisiaj jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. Chyba myśli
nie muszę rozwijać. I obawiam się, że w kolejnych latach takiej możliwości zamiany po prostu nie będzie.
I albo to zrobimy teraz albo być może nigdy. Mam marzenia i mam też obawy, oczywiście, bo tego się zdrowy
rozsądek domaga, ale też wiem, że w miastach, których przykłady podałem, akurat to się udało. Są dobre
przykłady, gdzie się okazuje, że właśnie działalność gospodarcza prowadzona w okolicach tego zbiornika
powoduje de facto rozkwit tego terenu. Na to oczywiście liczymy. Pan Przewodniczący był łaskaw wymienić te
baseny, które zostały zamknięte. Zostały zamknięte jako baseny pogórnicze, w starej technologii, w latach
90-tych, gdy rzeczywiście basen nie był pierwszą potrzebą człowieka. Dzisiaj jesteśmy na nieco innym etapie
rozwoju cywilizacyjnego Polski. W latach 90-tych też nikt nie budował ścieżek rowerowych, bo spotkałoby się
to delikatnie mówiąc z wielkim niezrozumieniem. Jesteśmy dzisiaj na etapie, gdzie mamy w karach autostrady,
gdzie mamy odpowiedni poziom infrastruktury tej podstawowej, tj. rzeczą naturalną, że jak ktoś ma już willę,
ma wspaniały ogród, to być może dojdzie do tego, że jeszcze mu tu basenu brakuje. I dlatego go czasem sobie
budują. Ja myślę, że nie robimy tego z jakimś gigantycznym rozmachem, tylko robimy to stopniowo tak jak
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stopniowo zapowiedziałem będziemy uzupełniać infrastrukturę w Kamieniu, tylko nie inwestycją za 30, 40 mln
– nas na to nie stać. Będziemy eksploatowali tę infrastrukturę, która już istnieje, stąd wydłużenie sezonu na maj
i wrzesień – mówię o Rudzie, stąd imprezy, które pojawią się również później, w późniejszych godzinach na tej
Rudzie, żeby wyeksploatować i wykorzystać infrastrukturę tę, którą już mamy. A to jest kolejny, drobny
przyczynek do tego by Rybniczanie w kolejnych latach mogli cieszyć się infrastrukturą taką otwartą i również
szansa dla lokalnego biznesu osób, które chcą zainwestować w ten teren”.
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, zobowiązuje się, że pomogę. Mam 42 lata pracy,
prezes też tak zaczynał WOPRu, ale powiem, że dalej będą sprawdzać i z Policji wojewódzkiej będą
przyjeżdżać i będą przyjeżdżać nasi policjanci, Straż Miejska i dalej będę kontrolować. I tak do wody będą
wchodzić, ale do kolan, żeby przynajmniej troszeczkę ochłodzić się. Dopiero jak to będzie wszystko
przygotowane. Wiadomo, że tam nie będą chodzić ratownicy, bo ratownicy tam nie mogą chodzić. Tylko
w cywilu, to mogą popatrzeć. Natomiast jest jeden problem, żeby prezesa i mnie również dyrektor MOSIRu
słuchał, to by nie miał takiej sytuacji, że od 20 maja do 20 czerwca nie miał pełnej obsady. Pierw brakowało 5,
potem 3 ratowników, a ja się wstydzę za to co robi przed zarządem wojewódzkim, bo jeśli mi w zarządzie
wojewódzkim mówią, że najniższe stawki są w Polsce w Rybniku, to naprawdę mnie jest wstyd. Dlaczego tam
dyrektor tak traktuje tych ratowników. My mamy w tej chwili 2, co studiuje na studiach doktoranckich,
5 na podyplomowych. Sześć kursów trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja tylko jeszcze krótko dodam: proszę Państwa ten mój hura
optymizm jest nastawiony tylko na to, że będzie ten teren uporządkowany, ale również proszę Państwa mam
pewne obawy czy damy sobie z tym radę”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pani Radna, to co nie robić?”
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja mówię, że popieram te działania, robić. Tylko rzeczywiście
boję się, bo ten teren jest ogromy, czy damy jako miasto sobie radę. Chodziło o budżet miasta. Ale jeżeli Pan
Prezydent jest optymistą to miejmy nadzieję, że wszyscy powinniśmy w tym kierunku iść”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jeżeli nie będziemy mieć pieniędzy, to są tylko mrzonki,
marzenia. I to się tak skończy”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
14. Ustanowienie służebności gruntowej.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Wydzierżawienie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:05 – 18:50.
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16. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie
i Spokojnej (MPZP 24).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
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 14/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dodał, że uchwała ta
budziła spore kontrowersje dot. doprecyzowania na czym rzeczywiście polegałoby określenie odległości.
Komisja chciała, aby szersze grono radnych mogło dyskutować na ten temat. Ponadto komisja stwierdziła, że
pozostałe komisje również powinny zaopiniować tę uchwałę.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Pan Prezydent Masłowski wspomniał odnośnie nadzoru
Wojewody. Chciałbym powiedzieć, że… bo też było wspomniane odnośnie interpelacji radnego w tej sprawie,
nie ukrywam, (…) że ja rzeczywiście interpelowałem z częścią radnych u Wojewody w tej sprawie i postaram
się uzasadnić i tak powiedzieć troszeczkę o genezie dlaczego to zrobiliśmy. Otóż proszę Państwa ta uchwała
z 2003 r. rzeczywiście jak Pan Prezydent Masłowski stwierdził wprowadzała taki termin najbliższej okolicy,
natomiast dopiero ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii szerzej jakby
formułowała termin czym jest ta najbliższa okolica. Natomiast ta ustawa formułowała ten zapis o najbliższej
okolicy dość pokrętnie, tzn. tam była mowa o tzw. trwałych przeszkodach, które mają oddzielać obiekty
chronione od pkt sprzedaży alkoholi. Otóż trwałe przeszkody zostały tam wymienione w postaci cieków
wodnych, chodników, murów itp. W związku z powyższym, że w wielu dzielnicach – pewnie Państwo dobrze
o tym wiecie istnieją miejsca niebezpieczne, w niektórych dzielnicach też te miejsca ulokowane są w pobliżu
miejsc sprzedaży alkoholi. Dzieją się tam różne rzeczy – mniejsza o to, to już Policja jest w stanie więcej na ten
temat powiedzieć i stąd to nasze pismo z prośbą o doprecyzowanie tego terminu najbliższej okolicy.
I ta uchwała rzeczywiście została przygotowana oczywiście za co dziękujemy. Natomiast w moim przekonaniu
ona nie do końca daje możliwość Gminie Rybnik wprowadzania pewnych regulacji. Otóż te odległości,
zwłaszcza te 20m uważam, że powinniśmy przedyskutować na poziomie kliku komisji, nie tylko na poziomie
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej, ale również na Komisji Samorządu
i Bezpieczeństwa, być może Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Jest to problem, który dotyczy
rzeczywiście szerokiego grona ludzi, a poniekąd dzieci tych osób, które gdzieś się przemieszczają, zwłaszcza
wychodząc ze szkół, z placówek oświatowych i napotykają na różne dziwne sytuacje. W związku z powyższym
w moim przekonaniu ta uchwała dobrze, że powstaje, natomiast powinna być troszeczkę szerzej
przedyskutowana i powinniśmy się skupić rzeczywiście nad kilkom aspektami, zwłaszcza tymi
odległościowymi, bo 20m drodzy Państwo, tj. tak naprawdę szerokość drogi. I dzisiaj w zasadzie w każdym
miejscu przy obiekcie chronionym, wychodząc z tego miejsca taki pkt sprzedaży alkoholu może powstać. Jest
też kwestia tego zapisu, który jest zamieszczony w §2 otóż on jakby różnicuje jakby troszeczkę te podmioty,
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które raz, że mają zgodę na sprzedaż alkoholu, od tych podmiotów, które o tą sprzedaż wnioskują. W związku
z powyższym w moim przekonaniu ta uchwała nie sprosta tym naszym oczekiwaniom. Mówię oczywiście o tej
grupie radych, która formułowała wniosek do Wojewody”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Na komisji padły konkretne pytania do których się miałem
odnieść. I to były generalnie 2 pytania tzn. czy koncesja może nie być udzielona nowa w sytuacji takiej kiedy
zostanie w danym miejscu zabrana. I tutaj opinia naszych radców prawnych jest negatywna, że tj. nowy
podmiot gospodarczy i nie ma takiej możliwości. Druga kwestia dot. innych pomysłów dot. nie tyle mierzenia
odległości, co innego rozwiązania i tu padła propozycja taka, żeby to nie były graniczące ze sobą posesje. I to
rozwiązanie jest możliwe. Takie rozwiązanie funkcjonuje w jednej gminie w woj. śląskim – w mieście
Mysłowice. Natomiast patrząc na praktykę rybnicką, to na ul. Kościuszki nie mogłaby istnieć pizzeria – nie
wymieniam nazwy, dlatego że jest za płotem Szkoły Podstawowej nr 1 ulokowanej na Chrobrego. Także my
wprowadzając restrykcyjne ograniczenia myślę, że narazilibyśmy się po pierwsze na procesy sądowe związane
z tym, że ludzie pozakładali działalności gospodarcze i zainwestowali, po drugie doprowadzilibyśmy do utraty
miejsc pracy. Ja osobiście oceniam sytuację w Rybniku jako pozytywną, bo nawet rynek, który jest miejscem,
latem szczególnie sprzedaży alkoholu w ogródkach piwnych jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez
rodziny z dziećmi i widzę bardziej rozwiązania w kwestiach wychowawczych niż w kwestii mierzenia metrów,
które moim zdaniem od tego czy ktoś pije alkohol czy nie i tak specjalnie wiele nie zmieni”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Trzeba jeszcze uzupełnić wypowiedź Pana Radnego Dwornika
o parę elementów. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości jako swój cel wskazuje, że na organach administracji
rządowej jednostek samorządu terytorialnego ciąży obowiązek wychowywania w trzeźwości i m.in. jeżeli tak
jest to kwestia określenia tych odległości pkt gdzie jest sprzedawany bądź podawany alkohol od tych miejsce
w pobliżu których nie chcemy… to co wyartykułował ustawodawca w tym zakresie, wskazał pewne miejsca
w pobliżu których nie chcemy, aby takie pkt istniały. Jeżeli tak, to pierwsze trzeba to zrobić precyzyjnie. I tutaj
ten wymóg został spełniony za co dziękuję, że po prostu odważnie spróbowaliśmy to zrobić. Uważam, że te
przepisy są sformułowane dość liberalnie, bo te odległości myślę, że nie budzą jakiś szczególnych kontrowersji.
Ja przypomnę, że tj. 20m dla pkt sprzedaży alkoholu i 50m dla pkt podawania alkoholu. Jestem gotów
zaryzykować stwierdzenie, że tutaj jesteśmy w większości zgodni co do tego, że to jest bardzo delikatne
podejście do tej sprawy. I tj. jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka: niedopuszczalny jest w tej uchwale
fakt, że różnicujemy 2 rodzaje podmiotów. Podmioty takie, które uzyskały koncesje wcześniej, a te które będę
się o koncesje dopiero starały. Dlaczego tak uważam? Otóż Pan Prezydent Masłowski był uprzejmy powiedzieć,
że narazimy się na procesy tych osób, które w takich miejscach już prowadzą sprzedaż bądź podawanie
alkoholu , poniosły jakieś koszty i w związku z tym narazimy się na jakieś roszczenia odszkodowawcze.
Natomiast nie był uprzejmy wspomnieć o tym, że takie sformułowanie tej uchwały daje też możliwość prawną
do tych podmiotów, które spotkają się z odmowną decyzją administracyjną o niewydaniu koncesji z takich
powodów, że one też będą miały jakieś roszczenia wobec miasta. I tj. też cała prawda w tej materii. Proszę też
wziąć pod uwagę, że osoby, które wcześniej starały się o koncesje, one odnosiły się do prawa powszechnie
obowiązującego, czyli i tam jest co prawda jak wszyscy mówimy nieprecyzyjnie, ale jest wskazanie,
że w najbliższej okolicy takich miejsc być nie powinno. Innymi słowy, każda z tych osób składając tego typu
wniosek taką świadomość mieć powinna. My w tej chwili właściwie robimy coś, co ktoś nie był uprzejmy
zrobić. Ja bez jakby odnoszenia się, żadnych personaliów itd. po prostu żeśmy tego nie zrobili w wymiarze
lokalnym. W tej chwili próbujmy to zrobić i wydaje mi się, że sensowne by było, żeby po pierwsze były to
jednolite przepisy, ja podkreślam, że procedura jest taka, że koncesje są nawet 7-letnie. Innymi słowy, dla części
tych podmiotów może się zdarzyć, że one będą miały aż 7 lat na to, żeby dostosować się do obowiązującego
prawa lokalnego. Czyli też to nie będzie takie gwałtowne i nagłe, ale wszyscy będą wobec prawa traktowani
jednoznacznie, w jedne sposób i podkreślam bardzo liberalnie, bo te odległości wcale nie są duże, dlatego z tych
powodów my uchwały w tym kształcie – mówię tutaj o tych osobach, które wnioskowały do Wojewody o to,
żeby spowodował zajęcie się tym problemem, bo wcześniej też wspominaliśmy o tym, że jest taka potrzeba, ale
niestety nie udało się do tego doprowadzić. Z tych powodów my zagłosujemy przeciw tak sformułowanej
uchwale”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Chciałabym zobrazować jaki byłby skutek zmienienia tego
zapisu, że prawa nabyte nie będą mogłyby być kontynuowane. Mamy w sąsiedztwie pocztę – nowo
wybudowany obiekt, w który człowiek zainwestował bardzo duże pieniądze. Wyobraźmy sobie, że ja otworzę
prywatny pkt przedszkolny w odległości mniejszej niż 20m, a nikt mi tego nie może zabronić. On nie zdobędzie
koncesji alkoholowej po raz wtóry jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że to prawo, które jest nabyte może
zostać utracone w sytuacji kiedy taki obiekt się pojawi. Jesteśmy w skali miasta, proszę mi wierzyć… myślę, że
zacznie się gra polegająca na tym, że będzie można tak zamykać konkurencję”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Nie zrozumieliśmy się. Ja nie mówię o sytuacji takiej gdy
wydajemy koncesję w tej chwili w myśl obowiązujących przepisów z określeniem liczby metrów w odległości
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i stworzy się pkt. Uważam, że ta furtka powinna zostać i rzeczywiście to uważam za dopuszczalne, natomiast
uważam, że sformułowanie - ta druga część §2 jest niedopuszczalna”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta odczytał zapis §2, który brzmi: „Przepisów § 1 nie stosuje się
w sytuacji, gdy obiekt chroniony powstaje w odległości mniejszej niż określona w § 1 od istniejącego już
punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w stosunku do punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych znajdujących się w takiej mniejszej odległości, jeżeli punkt ten powstał w czasie
obowiązywania innych, dopuszczających taką mniejszą odległość przepisów”. Dodał: „Czyli Ci, którzy mają
koncesję ich nie utracą po prostu. Ja to rozumiem tak. Być może musimy się posiłkować opinią radcy
prawnego”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Otóż ja stoję na stanowisku, że kropka powinna być przed
wyrazem oraz – to pierwsza uwaga. A druga uwaga dot. tego sformułowania umożliwiającego te koncesje
jednodniowe. Uważam, że tam powinno być sformułowanie: po uzyskaniu pozytywne opinii rady dzielnicy.
Wyobraźmy sobie, że ktoś się zwraca, rada dzielnicy wypowiada się negatywnie, bo tego typu sytuacje też się
mogą zdarzyć, wymóg zostanie spełniony i w myśl tej uchwały powinniśmy mu dać koncesje”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dopuszcza się (…)”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Tak. Rzeczywiście tj. warunkowe”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika zapytał na jakiej zasadzie będą odbywać się rozmowy z radą dzielnicy.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tj. dosyć prosta zasada. W przypadku jeżeli ktoś będzie
chciał zrobić np. festyn na terenie szkoły i wystąpi o możliwość sprzedawania alkoholu wtedy Biuro
Działalności Gospodarczej zwróci się do właściwej rady dzielnicy z prośba o opinię na ten temat”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika zapytał jak będzie to wyglądało w przypadku powstania nowego
punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że dot. to imprez sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych, czyli wydarzeń jednorazowych.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „W pełni zgadzam się z informacją, którą przekazał Pan
Przewodniczący komisji działalności gospodarczej o tym, że żywa była dyskusja, padały różne sformułowania
z różnych stron. Był już taki moment Panie Prezydencie, że Pan był gotów jakby odłożyć debatowanie nad tą
uchwałą na termin wrześniowy. (…) Pan dzisiaj (…) powiedział, że złożyliście jakieś zapewnienie, że do końca
czerwca ta uchwała zostanie przegłosowana? Czy dobrze słyszałem?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „My nigdy nie składamy zobowiązań, że uchwała zostanie
przegłosowana, tylko że zostanie przedstawiona Radzie Miasta i tak powiedziałem. Natomiast rzeczywiście
zastanawiałem się nad tym czy tego nie przesunąć, natomiast po odpowiedzi na te pytania, które padły i po
rozmowie z klubami radnych, nie tylko klubami radnych, praktycznie wszyscy radni mieli możliwość spotkania
się przed sesją i wypowiedzenia na ten temat. Więcej uwag nie było, dlatego zdecydowaliśmy się podtrzymać tę
uchwałę”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 15 radnych
Przeciw – 3 radych
Wstrzymało się – 4 radnych
19. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 22 radnych
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Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
20. Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką, która
polegała na zamianie przecinka na kropkę po skrócie tj. (§1).
Jerzy Lazar – Wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
21. Przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
(Best-Eko).
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
22. Ustanowienie sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła 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 20/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
23. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „Szanowna Rado jestem winien dwie informacje w kwestii pism,
które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej. Chciałbym je pokrótce przedstawić. Nie ma uchwał, dlatego że komisja
w jednym i drugim przypadku nie znalazła podstaw do tego, żeby dalej tę kwestię rozpatrywać. Pierwsze pismo
zostało przedstawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczyło anonimu, które wpłynął do Urzędu
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Miasta w sprawie nieprawidłowości w działaniach OSP w Rybniku - Popielowie oraz Rady Dzielnicy Popielów.
W przypadku uzyskania informacji, mogących mieć pewną wysokość zobowiązania podatkowego, tutaj chodzi
o kwestię loterii fantowej, która zdaniem tego donosu nie została zgłoszona do Urzędu Celnego. Prosi się
o informację zwrotną w powyższym zakresie. Dostaliśmy od Pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy materiały
świadczące o tym, że takie zgłoszenie urządzania loterii fantowej zostało dokonane, zatem Komisja Rewizyjna
nie miała podstaw do tego by dalej tym tematem się zajmować. Drugą kwestią poruszaną w tym doniesieniu
była kwestia związana z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie leży to w gestii analizy Komisji
Rewizyjnej zgodnie ze statutem Miasta Rybnika – i tj. pierwsze pismo, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej.
Drugie pismo dotyczyło skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. Dotyczyła ona prowadzonych
postępowań podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2013-2014, za nieruchomość
położoną na terenie Miasta Rybnika. Tutaj w imieniu tego wnioskodawcy występował pełnomocnik.
Pełnomocnik nie dysponował odpowiednim pełnomocnictwem w tym zakresie. Pan Przewodniczący Rady
Miasta wystosował pismo z prośbą o przedstawienie takiego pełnomocnictwa, a ono niestety do nas nie dotarło,
w związku z czym sprawa też nie miała kontynuacji i nie została dalej rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam złożyć interpelacje do Prezydenta na wniosek
mieszkanki Rybnika: około 2 tygodnie temu została wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na
ograniczeniu ruchu na ul. Św. Jadwigi do ruchu jednokierunkowego (możliwy ruch „w górę” tzn. od
ul. Wiejskiej do ulicy Wodzisławskiej). Wprowadzona zmiana spowodowała nasilenie ruchu na sąsiedniej
ul. Szkolnej, która pomimo tego, że jest dużo węższa, nadal jest ulicą dwukierunkową. Ul. Szkolna sąsiaduje
bezpośrednio ze szkołą podstawową i przedszkolem i w związku z tym codziennie przemieszcza się nią duża
liczba małych dzieci oraz zatrzymuje się na niej („u góry” czyli u wylotu ul. Wodzisławskiej) masa
samochodów, którymi rodzice dowożą dzieci do szkoły. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci,
gdyż dodatkowym minusem jest brak chodnika z jednej strony ul. Szkolnej (właściwie jest jego atrapa
zarośnięta wysoką trawą). Idące do lub wracające ze szkoły dzieci zmuszone są więc iść ulicą. Sama miałam
okazję doświadczyć sytuacji, gdzie przed godziną ósmą chcąc skręcić z ul. Wodzisławskiej w Szkolną musiałam
zaczekać, gdyż wjazd na Szkolną uniemożliwiły stojące samochody z których wysiadały dzieci przywiezione
właśnie do szkoły. Jednocześnie chciałam zauważyć, że ścieżka rowerowa na ul. Św. Jadwigi, która
prawdopodobnie była powodem zmiany organizacji ruchu, istnieje od lat i nie stwarza żadnego
niebezpieczeństwa, gdyż szerokość ulicy pozwala na jednoczesny przejazd obok siebie dwóch samochodów nie
zagrażając jednocześnie jadącym ścieżką rowerom. W imieniu mieszkanki Rybnika proszę o ponowne
przeanalizowanie przeprowadzonej reorganizacji ruchu. I druga interpelacja też na wniosek mieszkanki
Rybnika: zmiana firmy odpowiedzialnej za wywóz nieczystości na ul. Wiejskiej w Dzielnicy Smolna
spowodowała nieterminowe opróżnianie pojemników. Już po raz drugi w wyznaczonym terminie kubły nie
zostały opróżnione (ostatni raz: termin był wczoraj, tj. 22.06 a nieczystości zabrane dzisiaj tj. 23.06 ok.
godz. 12). Wracałam wczoraj wieczorem do domu wzdłuż całej ulicy cuchnęło z pojemników stojących na
chodniku. Problem miałam również w sytuacji kiedy po godz. 17 zamknęłam bramę przy której wystawiam
pojemniki z odpadami, gdyż myślałam że wywóz znowu przesunięty zostanie na dzień następny. Okazało się,
że późnym wieczorem nieczystości zostały zabrane sprzed bram sąsiadów ale moje nie, z powodu tego że były
za bramą. Od lat zostawiam pojemniki przy otwartej bramie, gdyż zbyt wąski chodnik i stojące na nim kubły
powodowałby dyskomfort dla przechodniów. Po tym zdarzeniu zadzwoniłam do firmy odpowiedzialnej za
odbiór odpadów i zostały zabrane następnego dnia. W tym miejscu chciałam podkreślić, że zajmująca się
w poprzednich latach wywozem nieczystości Firma Transgór opróżniała pojemniki w wyznaczonym terminie
i o ustalonych godzinach (zawsze pomiędzy 9 a 11). Wobec powyższego proszę o przeprowadzenie wyjaśnień
z firmą prowadzącą obecnie wywóz nieczystości z ul. Wiejskiej”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Odpowiemy na piśmie, ale tak informacyjnie mówię, że jeżeli chodzi
o ul. Św. Jadwigi, tam 17 mieszkańców sami zawnioskowali o ulicę jednokierunkową. Rzeczywiście jesteśmy
na etapie wyjaśniania, a rada dzielnicy nie do końca poparła ten projekt, także popatrzymy na całość kwartału,
w jaki sposób ten ruch tam powinien się odbywać. Także sprawa jest w toku i jest znana, ale odpowiedź też
będzie na piśmie. Co do drugiej kwestii to na pewno zainterweniujemy”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Na ul. Gliwickiej naprzeciw kościółka akademickiego jest taka
prywatna kamienica i na tym chodniku permanentnie są parkowane samochody, zostaje przejścia dla
mieszkańców 50 cm. Ja bardzo proszę, żeby ukrócić ten proceder. Tam są kancelarie adwokackie, notarialne
jeśli się nie mylę. Myślę, że Ci ludzie, którzy tam pracują, stać ich na to, żeby wykupić sobie karnet na parkingu
na ul. Brudnioka, bo jest to na rzut beretem. Ja już kilka razy tę sprawę tu poruszałam na tej sali jeszcze będąc
w poprzednich latach radną i to jest proceder, którego nie można ukrócić. Ja mam taką nadzieję, że Pan
Prezydent poweźmie odpowiednie środki, żeby wreszcie ten chodnik był dla mieszkańców, a nie stanowił
parkingu dla grupy wybranych ludzi. Druga sprawa: wracałam w piątek z koncertu Silesian Big Band, idę
zawsze bulwarem nad Nacyną, być może w tej chwili jest to sprawa nie do załatwienia, ale ja bardzo proszę jak
będzie opracowana koncepcja tego deptaku nad Nacyną od ul. Raciborskiej tak można powiedzieć, poprzez
Kotucza, Wierzbową i do Rudzkiej, żeby były tam zamontowane latarnie. Tam jest bardzo ciemno (…)
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bo naprawdę o tej porze, gdzieś o tej 24 to nieprzyjemnie się idzie. Trzecia sprawa: na moim deptaku od
ul. Kotucza do ul. Wierzbowej - ja kiedyś prosiłam o zamontowanie tam ławek, te ławki tam zostały ustawione.
One bardzo dobrze się sprawdzają, ale cóż wandale jedną ławkę zniszczyli (po prostu połamali dechy) i mam
prośbę, żeby odpowiednie służby miasta tam tę ławkę naprawiły, ponieważ naprawdę dużo ludzi korzysta z tych
ławek, tj. tak mniej więcej na zapleczu McDonald’s”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o te parkowanie na chodniku, to według mojej wiedzy,
dużo wcześniej kancelaria uzyskała pozwolenie, aby móc parkować na tym chodniku. Jeżeli chodzi
o ul. Wierzbową i właściwie ten deptak, on w tym roku będzie rzeczywiście w całości wykonany. Jesteśmy po
pierwszym etapie robót, tam jest przewidziane na całości oświetlenie, ławki, kosze, m.in. chcemy, aby to była
mała architektura, która jakby jest jednolita od rynku, po ulicę Rudzką, a chcę powiedzieć przez całe bulwary,
aby to mogła być taka droga spacerowa dla mieszkańców m.in. Nowin. Nowiny będą tym największym
generatorem ruchu. To też bardzo ułatwi transport - co mi bardzo leży na sercu - transport rowerowy młodzieży
w kierunku szkół w centrum miasta na Kościuszki np. bo wtedy to będzie w pełni dobrą drogą rowerową
w pełnym standardzie takim rowerowym przyjętym zarządzeniem Prezydenta w ostatnich miesiącach. Ten ruch
będzie po prostu możliwy, aż na ul. Kosć iuszki. (…) I naprawa ławki – tj. niestety smutne zjawisko, które jest
widoczne w wielu miejscach – my z tym walczymy na bieżąco, ale wandalizm pokazuje swoje smutne oblicze.
Szkoda, bo to są pieniądze mieszkańców, podatników, a zamiast kupować nowe ławki, remontujemy te stare
i czasem myślę, że dla niektórych przydałby się solidny kawał betonu zamiast ławki, żeby nic z tym nie móc
zrobić , ale będzie to na bieżąco naprawiane”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, z wielkim szacunkiem, ale chciałabym
wiedzieć , kto wydał pozwolenie na parkowanie na ul. Gliwickiej samochodów na chodniku? Tam jest 50 cm
przejścia dla pieszych. Ja nie wiem, czy ten chodnik ma pierwszeństwo do używania przez pieszych, czy dla
parkowania samochodów. Ja bardzo proszę, żeby mi to wyjaśnić , kto takie zezwolenie wydał. Jestem naprawdę
tym zbulwersowana”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „W ramach gospodarczych prosiłbym o przyspieszenie
demontażu starego przedszkola na Paruszowcu. Sprawy techniczne są już załatwione, tylko została sprawa
wykonawstwa. Drugi temat, to prosiłbym też o przyspieszenie wykonania dokumentacji na tunel przepustowy
na Paruszowcu. Trzecia sprawa, to chciałem podziękować Radzie Miasta, Prezydentowi Miasta oraz wszystkim,
którzy pomogli w remoncie dworca na Paruszowcu w uratowaniu tego zabytku. Dziękuję Prezydentowi i Radzie
za przyznanie nagrody z tego tytułu. (…) Liczę, że w przyszłości, niektórzy radni (bo ja jestem jednym z
pierwszych radnych, którzy otrzymali takie wyróżnienie) też otrzymają coś takiego, bo dużo radnych jest
zasłużonych dla naszego miasta, nie tylko za panowania tego Pana Prezydenta, lecz poprzednich Prezydentów
tak samo. Proszę zauważyć samorządowców, którzy tyle robią dla Miasta Rybnika i też żeby im jakieś
wyróżnienia przyznać . (…) W każdym bądź razie chciałbym dalej służyć miastu i takie zasługi chwalić ,
popieram to – to jest coś miłego i sympatycznego. Jeszcze jedno: na dworcu na Paruszowcu był monitoring
zakładany, w tej chwili jest końcówka, już jest firma z Będzina, która będzie to kończyła i robiła. Przekazałem
odpowiednim służbom to w Urzędzie Miasta, Pan Adam Gołysz też ten temat zna. W każdym bądź razie za
chwilę będzie plac budowy przekazany i dokończenie tej inwestycji. Temat będzie zamknięty. Teraz jeszcze
będę dbał, żeby nic się tam nieciekawego nie zdarzyło, żeby to przynosiło dalej chlubę naszemu miastu”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wszyscy w Radzie Miasta doceniają zasługi
Radnego Oświecimskiego.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „(…) bardzo dziękuję również Komisji Finansów. (…)
Wiem, że są jeszcze perspektywy jeżeli chodzi o Błonia itd. Ja mam promenadę w przyszłości, żeby zrobić
wzdłuż rzeki Rudy, która wygrała konkurs na najpiękniejszą rzekę itd. Tam piękny jest układ taki, że można
z całego miasta ludzi sprowadzić , spacerować oddychać itd., a nie mówię, że jeszcze tężnie planujemy
w ramach budżetu obywatelskiego, nie wiem czy to się uda, ale chciałbym żeby to się udało i też miastu
i mieszkańcom służyło”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Panie Radny powinszować kondycji, powinszować perspektywy,
spojrzenia - to cieszy. Jest tak, że w kwestii przepustu przetarg jest przygotowywany i to lada dzień ruszy. Jeżeli
chodzi o przedszkole, będzie to robiło RSK i też to jest w przygotowaniu, także myślę, że przez wakacje się
z tematem uporamy. Jedynie z tym panowaniem Prezydenta, to tak bez przesady, sprawuje urząd, a nie panuje”.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Panie Andrzeju Oświecimski, pomysł nasz, który
żeśmy, że tak powiem wnieśli do Rady Miasta w 2008 r. ziścił się, może nie w Kamienu, ale w Paruszowcu –
chodzi mi o sławny tor rolkarski. Bardzo z tego powodu jestem zadowolony powiem, ponieważ w Kamieniu
żeśmy w tym miejscu, gdzie go tam proponowaliśmy wokół stadionu piłkarskiego, po konsultacji
z administratorem i piłkarzami, zbyt mocno by kolidował z podstawową funkcją boiska, ale to jest
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niewykluczone, że można go było gdzie indziej wykonać. I myślę, że jak tor w Paruszowcu będzie tak
oblężony, że trzeba będzie wybudować drugi tor, to się w tym Kamieniu naszym wybuduje. Natomiast chciałem
co do toru zadać jeszcze parę pytań, bo trochę się boję, czy on nie będzie się kłócił z tymi otwartymi terenami,
które dla miasta są też potrzebne. Chodzi mi o to, żeby nadmiernie nie ingerował w tą przestrzeń otwartą (…)
i czy starczy pieniędzy, żeby tam wyposażyć go w jakąś małą budowlę do wypożyczania rolek oraz jakiegoś
WC? Chyba, że WC nie będzie potrzebne, bo ludzie na tym torze wszystko wypocą. (…) Natomiast była tu
dzisiaj mowa nt. terenów wodnych w Rybniku (…). Proszę Państwa chciałem się podzielić z Wami taką
refleksją. Chciałem tutaj pozdrowić z tego miejsca jak nas ogląda Pan dane niepodlegające udostępnieniu – art.
5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Kamienia, bo mi też mówił o tym od 2015 r.,
żeby go zabrać do Świętochłowic na „Skałkę”, ale niestety nie udało się go zabrać, ale ja tam sam pojechałem i
parę rzeczy mogę Wam przekazać. Proszę Państwa, Świętochłowice w 2014 r. (…) zbudowały na skałce obiekt
taki rekreacyjno-sportowy, który składa się z basenu 50 x 20 m, jest tam zjeżdżalnia. Ta woda w tym basenie
uzdatniana jest w naturalny sposób tzn. to są jakieś rośliny, bakterie, złoże (…) park linowy (…) również został
włączony w tę inwestycję, przebieralnia, szafki dla korzystających z kąpieli, (…) miejsce do plażowania, (…),
zaplecza gastronomiczne małe. (…) urządzenia służące do oczyszczania tej wody to pompy, (…) prysznice
rozpylają wodę i trafiają z powrotem do basenu. Najciekawsza sprawa jest taka, że cały ten obiekt plus jest
jeszcze w tym kompleksie 6 kortów do squasha plus zaplecze mikrokonferencyjne - wszystko to kosztowało
Świętochłowice 16 mln zł. (…) Oczywiście podgrzewane to jest wszystko bateriami słonecznym, gdzie woda
też jest podgrzewana do 25 stopni. (…) Myślę, że można by było coś takiego zaproponować. (…) Pan dane
niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej który jest
kierownikiem tego obiektu powiedział, że mógłby nawet przyjechać do nas, jakby było takie zainteresowanie i
na jakieś komisji opowiedzieć, jak to działa, na czym to polega. Technologia jest na zachodzie już dostępna od
dłuższego czasu. (…) Także obiekt ciekawy, też były dni, że odwiedziło go 9 000 ludzi. Ja mówię w tym
momencie o Kamieniu, bo ciągle się mówiło, że w Kamieniu nie ma wody, a tutaj jest woda w obiegu
zamkniętym, uzupełnia się tylko to co wyparuje. (…) W pobliżu jest staw, gdzie są narty wodne.”
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Wnioskuję o ujednolicenie stawek dla ratowników w oddziale
rybnickiego WOPRu. Z uwagi na to, że niedawno ruszyło kąpielisko w Knurowie, mają 18 zł na godzinę brutto.
Proponuję, aby w MOSiRze też 18 zł brutto było na godzinę. Druga sprawa: mamy teren miejski, który zarasta,
wysokie drzewa tam już w tej chwili są i proponuję na ulicy Bratków tężnie wybudować”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „W trakcie prac Rady kilkakrotnie padały sformułowania
o tym, że pojawiają się potrzeby być może popracowania nad statutem miasta. Ja miałbym co do ewentualnych
zmian w statucie jedną propozycję. Idąc za dobrym przykładem jednego z miast sąsiednich, biorąc pod uwagę,
że w naszym mieście jawność jest bardzo daleko posunięta, aby wyniki głosowań były dostępne dla tych
mieszkańców, którzy są zainteresowani w BIP. Przyznam (…) szczerze na naszej nawet stronie mam trudności
w korzystaniu z tego”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Prezydencie, ja mam do Pana prośbę, taki pomysł,
zamysł inwestycyjny, (…) mamy świetne tereny na ternie naszego miasta, które są promowane kamerami, jak
rynek (…) ale nie mamy przy Placu Jana Pawła II. Ilość imprez, która tam się teraz odbywa i promocja samego
deptaku, to by naprawdę było właściwe, fontannę tam mamy, to by naprawdę było właściwe, żeby tam
zainstalować jedną, dwie kamery. Obok jest park, można też tam skierować na ten park, na plac zabaw, także
niech Pan się nad tym zastanowi. Tam jest prawdopodobnie sieć światłowód tak jest, także to będą naprawdę
koszty tylko samej kamery. To wydaje mi się, że dla promocji naszego miasta to byłby dobry pomysł”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Rzeczywiście tj. bardzo ładny fragment miasta. Tam kamery są.
Rozumiem, że chodzi o to, aby na stronie internetowej miasta taka kamera z podglądem była. Tak?”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Tak, tak, czyli gdzieś nie wiem na wieży Bazyli powiedzmy,
żeby to było albo z drugiej strony, raczej tam”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Zastanowimy się, bo to może jest rzeczywiście dobry pomysł. Tj. taki
w ogóle przyszłościowy temat, chciałbym, żeby imprezy artystyczne ale nieco bardziej kameralne tam się
odbywały, z resztą jakby taka jest atmosfera tego miejsca, mamy w tle Bazylikę, która jest przecież symbolem
miasta i być może rzeczywiście nad tym się warto zastanowić. Dziękuję za propozycję”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Fontanna jak działa, jak wielokolorowa jest, jak się mienią te
światła, to by naprawdę była atrakcja na tej stronie internetowej. Proszę się nad tym zastanowić”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem dla przypomnienia, bo zgłaszałem temat
parkingów do Pana Prezydenta Kopera, ale dlatego, że jest sezon za chwilę urlopowy, nie chciałbym, żeby
temat był zapomniany. Trzy parkingi (…) jeżeli chodzi o dworzec autobusowy dostępność dla mieszkańców,
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jest bardzo dużo głosów, żeby ten parking był dostępny, żeby można było stanąć chwilę, zrobić powiedzmy
operację przesiadkową itd. Drugi parking: dostępność parkingu przy Gimnazjum nr 1 w soboty i w niedziele, bo
też tj. jak gdyby w gestii szkoły, ale żeby po prostu tak to poukładać, żeby też mieszkańcy mieli możliwość tam
parkowania. I parking na Rudzkiej przy cmentarzu - stan tego parkingu budzi wątpliwości, jeżeli chodzi
o nawierzchnię, może troszeczkę inaczej zorganizować (…). Druga sprawa, to chciałem po prostu wyrazić taki
wielki szacunek i można powiedzieć wyrażany przez mieszkańców tego terenu, którzy przyjechali po może
10, 15 latach niebycia na terenach Rybnika, zachwyceni są po prostu Rybnikiem, czystością - ludzie, którzy
mieszkają w tej chwili w Niemczech, także zachwyceni są. Także podziękowanie i byłemu Prezydentowi
i obecnemu, który utrzymuje, bo nie sztuka wybudować, nie sztuka zrobić drogę, ale to trzeba utrzymywać.
Dobrze, że mamy tak zorganizowane służby zieleni miejskiej itd. , że to wszystko tak funkcjonuje, takie słowa
naprawdę uznania dla Pana Prezydenta Fudalego i Pana Prezydenta obecnego Kuczery. Trzecia sprawa, to
chciałem nawiązać do tego festiwalu wodnego, bo czuję się jak gdyby troszeczkę w odwrocie, bo wszyscy
uważają, że jest tylko jedna pora roku - jest lato, lato, lato, lato – cztery lata, a mamy inaczej. Jest lato, a potem
przychodzą słoty, przychodzi zima i woda zamienia się w lód. (…) I tutaj mamy taką wielką przepaść pomiędzy
wodą, a lodem. Nie ma lodu w Rybniku, kompletnie nie ma lodu w Rybniku, a lód może być wykorzystywany
przez (…) powiedzmy 11 miesięcy z 1 miesiącem przerwy na jakieś tam renowacje. Także chciałem zauważyć,
że nie tylko wodniacy, ale również są na świecie łyżwiarze”.

Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika odniósł się do wypowiedzi Radnego Kołodziejczyka:
„ (…) tym tematem jest najbardziej zainteresowany i zaabsorbowany Pan Pełnomocnik - Pan Student. Proszę
się do niego zwracać, do niego wielki szacunek mam i bardzo mu dziękuję, że tyle inicjatywy od siebie włożył.
Był nawet w Czechosłowacji oglądać te tory rolkowe jakby to miało wyglądać. Z niektórymi mieszkańcami,
którzy są pasjonatami tak samo kontynuacje utrzymuje, a jeśli chodzi o ten lód, to na tym torze rolkowym też
będzie można się poślizgać na nartach. (…)”
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta Rybnika: „Dwa dni temu pytałem Pana Prezydenta, czy powstanie ta
inwestycja w Chwałowicach – doprowadzenie ciepłociągu w górnej części Chwałowic. Nie czekałem długo na
odpowiedź, z tego co wiem Pan Prezydent ma przygotowaną ale dziś rozmawiałem z jednym z dyrektorów
PECu i smutną wiadomość mam, że niestety w tym roku nie będzie budowana ta rura, przynajmniej w części
Chwałowic. Czy jest jakaś szansa wpływu władz miasta na to, aby jednak PEC (…) czy ktoś inny mógł
przynajmniej w jakieś części, w tej górnej części Chwałowic tę rurę wybudować?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jak są chętni to przedsiębiorstwa, które działają na rynku komercyjnym,
czyli i gazownicy, że tak się wyrażę i PEC inwestują, ale musi być pewny odbiorca. Mamy takie doświadczenie
i tj. rejon np. Zebrzydowic, gdzie jakby włączając naszą jednostkę, czyli zespół szkolny do sieci gazowej,
momentalnie ta sieć jest rozbudowywana, ale po dość dokładnym sondażu rynku i rzeczywiście tam trzy ulice
właściwie na hura i jednogłośnie zadecydowały, że chcą mieć ten gaz i gazownicy wtedy podejmują inicjatywy
projektowe i inwestują w ten teren. Z Chwałowicami było tak, że PEC zorganizował zebranie i chętni
deklaratywnie byli, ale do momentu, gdy trzeba było wypisywać deklaracje i zobowiązania pewne przyjmować.
Myślę, że jeżeli nad tematem popracujemy, to na pewno miasto będzie robiło wszystko, żeby mobilizować PEC
do inwestycji, ale PEC nie będzie inwestował w te miejsca, jeżeli tych osób chętnych do podłączenia będzie
znikoma ilość. Jest kilka dzielnic, gdzie siec gazową np. mamy, a też nie ma chętnych. Zauważam jedynie
pewną pozytywną tendencję i tu wracam do regulaminu, który został uchwalony, który promuje te najczystsze
źródła zasilania w ciepło. Zakładam, że regulamin będzie mobilizował mieszkańców do tego, by
termomodernizować domy i wtedy się podłączać. Ja ze swojej strony podtrzymuje stanowisko, że miasto zrobi
wszystko, żeby mobilizować PEC i gazowników, ale też potrzebujemy tego impulsu oddolnego, czyli samych
mieszkańców i zachęcam wszystkich radnych by animować tego typu działania, by włączać rady dzielnic
w akcje informacyjne, ale żeby też to i takie jest doświadczenie niestety kilku dzielnic, że na etapie deklaracji
słownej – tak, na etapie wyliczenia już kosztów i decyzji niestety mieszkańcy się wycofują. Dzisiaj mają bardzo
poważny atut w postaci regulaminu i systemu dotacji. Moim zdaniem jest to ewidentna zachęta, która powinna
mobilizować mieszkańców do tego”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Zanim zadam pytanie dot. interpelacji, to chciałbym Panie
Prezydencie odnieść się do Pana zachowania i do Pana wypowiedzi, w której Pan wspomniał coś o cieple
skierowanym w stosunku do Pani Radnej Gruszki. Było to bardzo niegrzeczne i mam nadzieję, że taka sytuacja
się jednak na sesjach nie będzie powtarzała, nie będziemy tego dalej komentować. Druga informacja Panie
Prezydencie: uznaliśmy za bezzasadne udzielanie nam odpowiedzi na pytania dot. zmian w budżecie, bo po cóż
nam jutro, pojutrze, może za 14 dni odpowiedź na pytania dot. dzisiejszego głosowania. Mamy ogromną
nadzieję, że sytuacja jednak się nie będzie na sesji powtarzała, bo to jest kolejna sesja, na której my nie
uzyskujemy ze strony Pana odpowiedzi. My pytamy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mamy prawo
pytać i Pan Prezydent powinien nam w tym momencie odpowiadać, a nie odpowiadać, że za 14 dni, zgodnie
z resztą z ustawą o samorządzie dostaniemy odpowiedź na zadane pytanie. Jak Pan widział, zagłosowaliśmy
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dzisiaj za zmianami budżetu, podobnie jak głosowaliśmy w miesiącu styczniu nad całym budżetem. My ciągle
dajemy Panu kredyt zaufania i proszę, żeby Pan tego kredytu nie nadużywał. Panie Prezydencie wracam do
pytania, które ciągle powtarzam na sesji dot. Programu „Senior-WIGOR”. Pamiętam Pana wypowiedź, że
wiosną tego roku nastąpi jakaś rewolucja w tym ośrodku i będzie zdecydowanie więcej osób . Chcę Państwa
poinformować, że wiosna się skończyła, zaczęło się lato, dlatego chciałbym wiedzieć ile osób przebywa
aktualnie i korzysta z programu „Senior-WIGOR”? Kolejne pytanie dot. spotkania, które odbyło się w ubiegłym
roku, w kwietniu 2015 r., gdy w Domu Kultury w Niewiadomiu rozmawialiśmy o przejęciu dwóch budynków.
Wtedy też padły deklaracje, że mamy obiecane środki Unii Europejskiej na rewitalizację tych dwóch obiektów,
które żeśmy decyzją Pana Prezydenta w miesiącu październiku 2015 r. przejęli. Chciałbym się dowiedzieć, na
jakim etapie są te środki, kiedy przewidujemy rozpoczęcie tego remontu itd.? Kolejne pytanie dot. Panie
Prezydencie, właścicieli garaży przy ul. Mościckiego. Dzisiaj na sesji wielu mieszkańców naszego miasta
w dzielnicach Chwałowice, Boguszowice, dostało jakby garaż w użytkowanie, ewentualnie możliwość wykupu.
Mam pytanie, czy przy ul. Mościckiego te ok. 70 garaży, które tam stoi, czy właściciele będą mieli taką
możliwość, żeby też te garaże sobie wykupić? Kolejne pytanie i prośba Panie Prezydencie: w październiku
2014 r. przed wyborami, organizował Pan pewne zdarzenie, które odbywało się na ul. Powstańców
i Sobieskiego, gdzie osoba niepełnosprawna nie potrafiła przejechać przez ten wodościek. Dzisiaj Pan rządzi
miastem i mam pytanie i prośbę, czy moglibyśmy spotkać się w rejonie parkingu na ulicy Saint Vallier, aby
przedstawiciel Wydziału Dróg, zademonstrował jak tam inwalida ma się poruszać na jednym z tych
wyznaczonych dla niego miejsc parkingowych. Krawężnik jest krawężnikiem, zatoczka jest na tyle wąska, że
otwierając drzwi, nie można już z tego samochodu wyjść, dlatego czy możliwe byłoby takie spotkanie tam na
miejscu żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać, bo najlepiej porozmawiać na miejscu? Wczoraj też na
spotkaniu przedsesyjnym otrzymaliśmy informacje od Pana Prezydenta, że dokonane zostały wyceny budynków
na trasie drogi Pszczyna – Racibórz, że wycena jest dosyć wysoka. Ponadto dostaliśmy informacje, że ludzie
przyjmują to z wielkim zadowoleniem. Panie Prezydencie, my się z tego powodu niezmiernie cieszymy, że
ludzie doczekali się wreszcie tych wycen, tych kosztorysów i wiedzą ile warte są posesje. Myślę, że nie będą
robić z tego powodu żadnych problemów. Jedynym problemem jaki jest i z którym wczoraj żeśmy się wspólnie
zgodziliśmy, tj. ten okres, że Ci ludzie, którzy chcą budować nowe własne domy, mają czas do marca/kwietnia
przyszłego roku. I zgodziliśmy się też z tym, że ten termin jest teoretycznie niemożliwy do realizacji. Dlatego
apelowałbym o taką rozwagę i możliwość wydłużenia tego terminu tak, żeby Ci ludzie, którzy chcą wybudować
własny dom, nie korzystając z deweloperów, tylko kupić sobie działkę i wybudować własny dom, mieli taką
możliwość. O to apelujemy. Dziękuję bardzo i prosiłbym o odpowiedzi”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jak zachęcam Pana Radnego do aktywnego uczestnictwa w Komisji
Finansów, wtedy być może wszystkie niejasności i szczegóły będą na miejscu wyjaśniane. Proponuję również,
zgodnie ze statutem, aby ta forma interpelacji pisemnej była bardziej obecna w życiu Pana Radnego. Jeżeli
chodzi o słowo wreszcie i tzw. wypłatach, myślę, że jest nie na miejscu, bo jako miasto robimy wszystko, żeby
sytuacja mieszkańców, a mówię o 53 posesjach - by jak najłagodniej przeszli przez te trudne zdarzenie. I bardzo
bym prosił żeby, w tej materii wyjątkową czułość zachować, bo myślę, że tego czasem po prostu brakuje. Jeżeli
chodzi o Saint Vallier i ten problem, to oczywiście Wydział Dróg się przyjrzy tej sprawie. I pierwsze dwa
pytania Pan Prezydent Masłowski”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Pierwsze pytanie dot. domu „Senior-WIGOR”. Nie jest to
łatwe jak się okazuje. Na chwilę obecną mamy 9 osób, w sezonie letnim jeszcze jest mniej ludzi, niż w sezonie
zimowym pomimo dowozów. Natomiast w samej placówce nastąpiła zmiana personelu od maja. Zaczęły się
działania międzypokoleniowe, czyli wnuki mają zajęcia z dziadkami robione przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Domek”. 4 lipca będzie dzień otwarty domu „Senior-WIGOR”. Prezydent będzie oprowadzał po Popielowie
i Radziejowie mieszkańców zainteresowanych historią tych dwóch dzielnic i skończy się ogniskiem i dniami
otwartymi domu „Senior-WIGOR”, także przy okazji zapraszam. Robimy, promujemy, widzę, że to łatwo nie
jest, przyznaję otwarcie jak jest. Jeżeli chodzi o Niewiadom, to mam wrażenie, że kiedy opowiadamy
o funduszach europejskich, to z racji, że mamy jakąś tam fachową wiedzę, nie do końca zawsze ta informacja
jest precyzyjnie i dobrze rozumiana. Żeby była jasność: jeżeli chodzi o Niewiadom, to mamy w ramach alokacji
tzw. RIT, zapewnione 13 mln na projekty rewitalizacyjne, tylko te projekty muszą być powiązane z projektami
Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli z miękkimi działaniami i nie może tam być wtedy działalności
gospodarcze . I my w tej formule chcemy w Niewiadomiu zrobić tylko jeden budynek, budynek sprężarkowni.
Natomiast pozostałe dwa budynki, czyli budynek szybu i maszyny drugiej będziemy startowali w konkursie,
który będzie uruchomiony na początku przyszłego roku. Czyli, że tak powiem na sprężarkownie
prawdopodobieństwo uzyskania pieniędzy jest bardzo duże, natomiast na pozostałe budynki startujemy
w konkursie i nie wiadomo jak się skończy, natomiast są dodatkowe punkty za obiekty na szlaku zabytków
techniki i znając sprawność naszego Wydziału Rozwoju myślę że się uda. I pozwolę sobie jeszcze dodać słowo
dot. budowania domów - w przyszłą środę odbędą się targi nieruchomości dla mieszkańców, którzy będą mieli
wyburzone domy na terenie drogi Racibórz-Pszczyna, bo chcemy im pokazać co jest do kupienia tu i teraz, bo
patrząc na te wyceny, wiemy, że jest to możliwe. To jest oczywiście decyzja tych ludzi, ale ze względu na
harmonogram inwestycji w zasobie ZGMu także żeśmy zarezerwowali 29 dużych mieszkań na takie sytuacje,
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gdyby się miało okazać, że ktoś nie zdąży, to robimy wszystko, żeby miasto zadbało o tych ludzi i żeby Ci
ludzie nie pozostawali w takiej trudnej sytuacji. Dlatego rozumiem też apel Pana Prezydenta o to, żeby nie
pompować tej atmosfery, bo my naprawdę robimy wszystko co możliwe, żeby Ci ludzie czuli się
zaopiekowani”.
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam takie trzy pytania – chodzi o termomodernizację
budynków naszych szkół, bo na ten rok była zaplanowana termomodernizacja pięciu budynków i teraz przetargi
jeszcze nie ruszyły, wakacje się zaczynają w poniedziałek i tak to wszystko wisi w powietrzu, a remonty
w szkołach – to okres wakacyjny jest na to najlepszym okresem. I drugie pytanie to chodzi o oddział
przedszkolny przy Gimnazjum nr 12, bo tam przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 brakuje miejsca i miał
być otworzony dodatkowy oddział tu, w Gimnazjum nr 12 i też przetarg został ogłoszony, ale się nie odbył, bo
nie było żadnego chętnego. Wakacje się zaczynają, ja prosiłem w inwestycjach, żeby z przetargiem ruszyć
prędzej, ale tak te procedury trwają, że teraz być może te przedszkole nie zostanie otwarte na dzień 1 września.
Zgłosił się też do mnie mieszkaniec osiedla Gustawa Morcinka - mieszka w bloku, gdzie nie ma centralnego
ogrzewania i ogrzewa piecem centralnego ogrzewania prywatnie i chciałby dostać dofinansowanie z Urzędu
Miasta. Spółdzielnia nie jest zainteresowana na razie podłączeniem do PECu, linia z PECu przechodzi obok
bloku i ma taką zamkniętą drogę, bo spółdzielnia nie chce, on by chciał. Piec ma dziesięcioletni, za chwilę mu
się rozsypie i co ma zrobić ? Czy ma wyłożyć pieniądze na nowy piec? Tak wisi w powietrzu”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Na pytanie pierwsze sytuacja jest tego typu , że w tej chwili czekamy na uprawomocnienie nowelizacji ustawy prawo zamówień
publicznych. Polega to głównie na tym, że ona musi być dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej i dopóki
ten dokument nie będzie prawomocny, wstrzymujemy się z organizacją przetargów, ponieważ w tym
konkretnym przypadku, tzn. jeśli chodzi o termomodernizację spodziewamy się uzyskania środków unijnych na
dofinansowanie tych inwestycji i to dość znacznie. W związku z tym istnieje obawa, że gdybyśmy oparli
przetargi na ustawie obowiązującej obecnie, istnieje ryzyko utraty tego dofinansowania, czyli potencjalnego
zwrotu tych środków – tj. podstawowy powód, dla którego wstrzymujemy się z przetargami. Będzie pewnego
rodzaju trudność, bo rzeczywiście obiekty szkolne powinny być 1 września otwarte bez jakichkolwiek
przeszkód i bez prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych. Będziemy mieli z tym kłopot, to jest fakt.
Sytuacja z przedszkolem jest tego typu, że ogłoszony przetarg. To nie jest tak, że przetarg się nie odbył, on się
odbył, tylko po prostu żaden oferent nie złożył swojej oferty. Niestety mamy sezon budowlany, mamy
ograniczoną ilość firm budowlanych w Rybniku. Żadna się nie zgłosiła. Będziemy oczywiście ponawiać ten
przetarg i postaramy się jak najszybciej go rozstrzygnąć”.
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, chciałabym skorzystać z okazji
i w imieniu mieszkańców Kamienia serdecznie podziękować za inwestycję, o którą kolejne Rady wnioskowały
przez kilkanaście lat, mianowicie w zasadzie nie można tego nazwać remontem, tylko stworzeniem drogi na
ul. Walecznych, ponieważ była to droga główna, gdzie było tzw. klepisko bez utwardzenia. W tej chwili ku
zadowoleniu mieszkańców Kamienia, wreszcie doczekaliśmy się tej inwestycji, za co dziękuję (…).
W kwestiach takich przyziemnych, w których się już tutaj zwracałam, niestety muszę przypominać o jeszcze
jednej takiej bolączce mieszkańców Kamienia, mianowicie nieszczęsnym, tak to już teraz określę chodniku na
ul. Brzozy. Tam się pojawił dodatkowy problem, ponieważ droga jest tak wąska, że jest problem
z wyminięciem się samochodów. Samochody próbują, w przypadku, gdy pojawia się pieszy, gdzieś tam
zjeżdżać z drugiej strony na pobocze i w tej chwili jest problem tego typu, że zaczęły obsuwać się rowy. Tam
odbyła się wizja przedstawicieli Rybnickich Służb Komunalnych i jest taka propozycja, że może udałoby się
chociaż częściowo rozwiązać problem, ponieważ okazuje się, że najprawdopodobniej jednak jest ujście wody
z ul. Teofila Brzozy, co jak gdyby było najważniejszym problemem, a w związku z tym, że obsypują się rowy,
może można by było zarurować ich część i nasypać jakiejkolwiek nawierzchni, żeby Ci piesi mogli jednak
zejść, schować się przed nadjeżdżającym samochodem. Także bardzo proszę o ponowne rozważenie
jakichkolwiek możliwości, które miałyby na celu poprawę bezpieczeństwa na tejże ulicy. I kolejna sprawa, taka
drobna, bo nie chcemy wiaty przystankowej, tylko po prostu prosimy o rozważenie możliwości, o czym też już
wspominałam stworzenia, nie wiem może peronu przystankowego na ul. Księdza Pojdy przy granicy
z Książenicami, ponieważ wysiadający z autobusów wpadają do rowu. Jeszcze chciałabym tylko wspomnieć,
ponieważ tutaj trochę dzisiaj jesteśmy w sferze marzeń, to padło tutaj takie zdanie, że kropla drąży skałę, także
trzymając Pana Prezydenta za słowo, mam nadzieję, że w tej chwili, szczęśliwie oddane do użytku Pluskadełko
będzie tą kroplą, która będzie tam drążyć i zmieniać stan faktyczny, w naszej wspaniałej, zielonej dzielnicy”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jak mówimy o Kamieniu, to takie informacje smutne
dochodzą do mnie, że ten obiekt kałuża czy jak to się nazywa… a Pluskadełko, że jest nieczynny”.
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Chciałabym wyjaśnić wszystkim mieszkańcom Kamienia,
że w sytuacji, kiedy nie ma prądu, Pluskadełko nie może działać, ponieważ pompy zasilane są elektrycznie.
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Wczoraj nie było prądu na ul. Hotelowej, w związku z powyższym Pluskadełko nie mogło działać. Poza tym ma
się dobrze”.
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „Mamy takie ulice na terenie Miasta Rybnika jak Armii Ludowej
albo 1 Maja. 1 wrześnie wchodzi ustawa dekomunizacyjna. Ja mam pytanie czy zgodnie z tą ustawą będziemy
my jako miasto obligatoryjnie zmuszeni do zmiany nazw? Czy to jest jakieś takie warunkowe,
zdroworozsądkowe? I drugie pytanie, czy my jako miasto mamy te nazwy zinwentaryzowane?”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jesteśmy zmuszeni by zrobić taki mały przegląd. Jak na razie podpadł
tylko Pan Hibner, podpadł Armii Ludowej. Przyznam się, że ja nie jestem zwolennikiem tutaj zbyt mocnego
grzebania w tego typu tematyce, bo to tak naprawdę się odbija czkawką mieszkańcom - zmiana pieczątek,
dokumentów, wszystkiego. Ale dzisiaj mamy taki stan prawny, że Pan Wojewoda też będzie to mógł zrobić,
także myślę, że ten temat rzeczywiście przed nami. Nie mamy jakieś zastraszającej ilości tych bohaterów: Pan
Hibner, jeżeli ktoś nie wie, to działacz, który został skazany za potrójne zabójstwo w 1925 r., działacz bardzo
lewicowy, niektórzy mówią komunistyczny, możemy grzebać w tej historii możemy”.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Kilka dni temu został uruchomiony Punkt Informacji
Miejskiej „Halo Rybnik”. Ja myślę, że warto to zauważyć. Proszę w ogóle powiedzieć na ten temat, czemu on
ma służyć, jaki ma być zakres działania tego punktu, jakie godziny funkcjonowania w dni wolne od pracy,
w dni robocze. Myślę, że warto go rozpropagować, aby mieszkańcy Rybnika umieli go natychmiast wskazać,
zwłaszcza zabłąkanym tutaj w Rybniku, gdzieś przyjeżdżającym czy odwiedzającym turystom Rybnik.
I druga sprawa: jak słucham tutaj coraz lepszych pomysłów radnych, to się zacząłem zastanawiać czego my tu
jeszcze w tym Rybniku nie mamy? Gdyby nie to powietrze, to już moglibyśmy mieć Rybnik-Zdrój, ale jeszcze
z tym powietrzem musimy sobie poradzić i doszedłem do wniosku, że chyba jeszcze skoczni narciarskiej Panie
Prezydencie nie mamy. Ja mam takie bardzo przyziemne marzenia, żebyśmy mieli bardziej ulice, chodniki,
oświetlenie, a myślę, że o tych potrzebach wyższych, przynajmniej w mojej dzielnicy jeszcze nie myślimy.
I mam taką gorącą prośbę Panie Prezydencie, przyziemną, w imieniu mieszkańców ul. Wilczej, abyśmy
wykonali dokumentację projektową odwodnienia i utwardzenia ul. Wilczej. Mieszkańcy się zwracają tutaj od
paru lat, którzy tam mieszkają. Myślę, że już czas jest też na tą ulicę, zanim zaczniemy realizować te pomysły
z wyższego rzędu”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeśli chodzi o „Halo Rybnik”, jakby całym sensem informacji
turystycznej jest to, żeby w okresie weekendu oczywiście była czynna, stąd w soboty i niedziele od 11 do 20
„Halo Rybnik” będzie otwarty, podobnie w tygodniu od 10 do 19. To jest punkt pomyślany dla mieszkańców,
przez mieszkańców też właściwie wymyślony, miejsce otwarte, miejsce spotkań z rybnicką kulturą, sportem.
Już poszły propozycje, zresztą pierwsze spotkanie za nami – drużyna futbolu amerykańskiego się tam
reklamowała i pokazywała na czym polega właśnie ten sport. Na pewno będzie to miejsce, gdzie będzie można
kupić miejskie gadżety, zapoznać się z ofertą kulturalną miasta. Chciałbym, żeby tam były również
prezentowane nasze miasta partnerskie, żeby były pokazywane miasta subregionu, w szczególności całościowa
oferta turystyczna, nikt nie przyjedzie do Rybnika tylko i wyłącznie dla zwiedzenia Bazyliki, ale już gdyby
zrobić sieć turystyczną, która oplata tutaj dawny Rybnicki Okręg Węglowy, to już jest ciekawa oferta
turystyczna. Ogólna taka refleksja na temat tych chodników, ulic i tego, czego w Rybniku jeszcze nie ma jestem zwolennikiem tego by planować, ale w taki sposób, żeby po roku 2022, gdy skończą się fundusze unijne
było nas stać na utrzymanie tego wszystkiego. Do tego ta infrastruktura powinna być infrastrukturą pełną, ale
też taką, która w użytkowaniu bieżącym będzie generowała jak najniższe koszty albo będzie taka, która będzie
możliwa do wynajęcia, podnajęcia, wydzierżawienia, aby prywatny podmiot również zaangażował się
w funkcjonowanie (…) Jest też tak, że proszę Państwa z punktu widzenia rzeczy, o której nie mówią Państwo
radni, to są kwestie nie tyle z punktu widzenia mieszkańców, czyli chodnik, ulica, ale my musimy
w perspektywie najbliższych miesięcy, a dzieje się to przez studium, przez plan zagospodarowania dążyć do
tego, żeby pokazywać tereny inwestycyjne, które będą atrakcyjne dla większych podmiotów gospodarczych i to
jest największe wyzwanie i największa trudność jednocześnie. Nad tym też pracujemy, ale to oprócz tego
powietrza, które rzeczywiście jest takie jakie jest i to jest jakby wyzwanie społeczne, podstawowym
wyzwaniem jest generowanie dochodów bieżących miasta w oparciu właśnie o podmioty gospodarcze, które tu
się mogą pojawić. Na dzień dzisiejszy tych terenów inwestycyjnych trzeba sobie powiedzieć uczciwie jest
średnio i to wymaga czasu, aby można realizować chodniki, drogi i infrastrukturę, o której tu jest mowa. Na tej
sferze też powinniśmy się skupić”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika: „Teraz będą wakacje w dzielnicach, czy jakiś będzie większy nadzór
nad obiektami, które są do użytku publicznego? Bo jak widzę u nas się już na boisku, które jest wielofunkcyjne
rzeczy dzieją niepożądane i kamera, która tam jest zrobiona, to bardzo jest nieczytelna, że nie można nawet się
zorientować, kto jest użytkownikiem tego zajścia, które powstaje na tym boisku. Chociaż jedna kamera, żeby
była taka ustawiono naprawdę, żeby było można zobaczyć kto to jest, bo nie idzie rozpoznać osoby i nie
wiadomo do kogo potem te pretensje zanosić”.
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Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Na pewno tam, gdzie ten monitoring jest musi być wykorzystywany
dobrze, ale też gdy mówimy o sieci monitoringu nie takiego, który zgrywa i jakby kolekcjonuje tylko przez
dwa tygodnie mniej więcej ten obraz, ale monitoring tu jest obserwowany, trzeba pomyśleć o drugiej stornie,
czyli muszą być ludzie, którzy to robią i z tym jest dzisiaj… jakby dochodzimy do maksymalnych możliwości
Straży Miejskiej w tym zakresie. Jeżeli tj. monitoring przyszkolny, to na pewno będziemy dążyli do takiego
monitoringu, który daje efekt, bo bezsensu, żeby kamera tam była, a nie było możliwości rozpoznania twarzy.
Ważne z punktu widzenia tych miesięcy letnich na pewno Straż Miejska i Policja będą - i to jest jakby stałe interweniować w tych miejscach, gdzie się zbiera młodzież, szczególnie po 22 i często niestety w towarzystwie
alkoholu. I to trzeba rzeczywiście i tu Pan Radny ma rację brać w szczególny nadzór”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem poinformować, że 30-tego jest sesja, która
będzie rozpatrywała studium zagospodarowania przestrzennego. Ja niestety nie będę obecny na tej sesji, tak
samo nie będę obecny na komisji. Ja bardzo chciałem podziękować Panu Arkowi Szwedzie, że podjął się, że
będzie pracował, a jest to szczególna praca, bo i komisja jest bardzo pracowita, po prostu zaplanowałem
wcześniej urlop, opłaciłem go, także dziękuję serdecznie za koleżeńskość jeszcze raz Panu Arkowi Szwedzie”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem tylko uzupełnić, że ten monitoring jest właśnie przy szkole.
Pani Dyrektor zwracała się do mnie z prośbą o to”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem tylko powiedzieć, że co prawda na komisji będę, bo
komisja jest przewidziana w normalnych godzinach, takich, w których się nie dyskryminuje żadnego z radnych
i każdemu daje się możliwość uczestnictwa. Natomiast niestety z ubolewaniem stwierdzam, że na sesji nie będę
mógł być obecny, termin mi to uniemożliwił”.
25. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:45 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 2
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar 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 4
Ewa Ryszka BSR
Michal Chmielinski BSR
Henryk Cebula Anna Gruszka Głosowanie 3
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik -

NESOD: 2016-66357
Przyg.: BR/89

28/36

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
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 6
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
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Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 7
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 8
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 -
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Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 10
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 11
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula -
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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 1
Adam Fudali BSR
Głosowanie 12
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 13
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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

NESOD: 2016-66357
Przyg.: BR/89

32/36

Głosowanie 14
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 15
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 16
Tak 15
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
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Nie 3
Arkadiusz Szweda Mirela Szutka Lukasz Dwornik –
Wstrzymało się 4
Michal Chmielinski BSR
Henryk Cebula Jerzy Lazar Anna Gruszka –
Głosowanie 17
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 18
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 19
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
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Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 20
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 21
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous 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 -
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Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
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