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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Apel do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez
EDF na terenie Miasta Rybnika.
Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku
energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów).
Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku
energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów).
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Zakończenie sesji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:05 otwarł obrady Rady Miasta, powitał
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne. Następnie zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 5 projektu
uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika: „ Jako największy Klub w Radzie jesteśmy zaskoczeni,
że informacja nt. tak ważnej uchwały, wchodzi pod obrady. Dowiedzieliśmy się o tym 15 min. przed sesją.
Proszę, aby w przyszłości tego typu informacje pojawiały się dużo wcześniej.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że przedmiotowa uchwała znalazła się już
pod obradami Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r., natomiast została wycofana.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że uchwała została usunięta z porządku obrad w dniu
19 grudnia 2012 r. w wyniku zamieszania jakie powstało w Parlamencie. Poinformował również, że istnieje
możliwość składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby starać się
o dofinansowanie akcji promocyjnej związanej z gospodarką odpadami. Dodał, że wniosek aplikacyjny dot.
takiego dofinansowania musi być kompletny i jednym z elementów tego wniosku jest podjęta przez gminę
uchwałę, która mówi o wysokości opłat.
Przystąpiono do głosowania za zmianę porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 14 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymał się – 0
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
3. Apel do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez
EDF na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 2/
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4.

5.

6.
7.
8.

Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku
energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów).
/Głosowanie 3/
Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku
energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów).
/Głosowanie 4/
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Głosowanie 5/
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Zakończenie sesji.

O godz. 16:10 przybył Radny Szymon Musioł.
2. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Wydarzenia w mieście dotyczyły uroczystości związanych z Bożym
Narodzeniem, poprzez Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, gdzie jedną z większych atrakcji było
rzeźbienie w lodzie. Tradycyjnie odbyła się również Wigilijka dla mieszkańców Rybnika, podczas której
harcerze przynieśli Światło Betlejemskie. Wigilijka ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kolejną
większą imprezą kulturalną był koncert w Bazylice zorganizowany przez studentów naszego Kampusu. Środki
zebrane podczas tego koncertu zostały przeznaczone na 1,5 rocznego chłopczyka, który choruje na nowotwór.
Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał studentom Kampusu relikwie Papieża Jana Pawła II, które będą się
znajdowały przy akademickiej kaplicy.
Mamy przygotowany plan zamówień publicznych (kilkaset pozycji). Największe zadania to: Kąpielisko Ruda,
stadion lekkoatletyczny, stadion miejski, ciąg pieszy od Rynku do Bazyliki. Również pracujemy nad zadaniami
związanymi z drogami.
Na tym etapie finanse miasta są bezpieczne. Ostatnia transza jaka wpłynęła do naszego miasta z podatku od
dochodów osobistych zmniejszyła trochę plany, które mieliśmy w budżecie na rok 2012 w wysokości 600 000
zł. Niedobór ten powstał w wyniku zwiększonego bezrobocia. Pomimo tego z umiarkowanym optymizmem
możemy patrzeć na budżet roku 2013.”
Pkt. 3-5. Apel do Komisji Europejskiej oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem
budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekty uchwał.
Wojciech Piecha – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował, że
projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że w uzasadnieniach do omawianych projektów
uchwał nie został uwypuklony fakt, że nowy blok ma zastąpić bloki pracujące.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w krajowym programie inwestycyjnym
jest podana zasada dot. budowy nowego bloku w tym kierunku, żeby docelowo zastąpić stare jednostki
produkcyjne nowym blokiem.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na pisownię i wymowę imienia i nazwiska
Jose Manuel Barroso. Następnie zapytał czy Rybnik ma zagwarantowane dostawy ciepła na sezon grzewczy
2014/2015.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że aktualnie jest omawiana kwestia związana
z budową nowego bloku energetycznego, która w długofalowej perspektywie ma sprawy związane z ciepłem.
Dodał, że kwestia dot. zawartych umów pomiędzy PEC, Kompanią Węglową i Elektrownią Rybnik nie jest
przedmiotem obrad.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że w uzasadnieniu do uchwały podane są bardzo
ogólnikowo negatywne skutki wstrzymania nowego bloku energetycznego. W związku z tym poprosiła Pana
Prezydenta o doprecyzowanie, jakie negatywne skutki dla Rybnika przyniesie nieskuteczne działanie rządu na
apel. Ponadto zapytała o: wzrost bezrobocia, spadek dochodu do budżetu miasta, spadek atrakcyjności
inwestycyjnej naszego miasta.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytania Pani
Radnej. Zwrócił uwagę na ubytek związany z miejscami pracy i podatkiem od nieruchomości. Dodał,
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że odpowiedzialność za nasze miasto nie pozwala nam milczeć i nie podejmować stanowczych kroków aby
przeciwdziałać negatywnym rozwiązaniom, które poprzez nieprowadzenie tej inwestycji mogą dotknąć nasze
miasto.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zdziwił się, że Pani Radna jak zwykle za wszystko obwinia rząd.
Wyraził opinię, że apel Rady i Prezydenta Miasta jest bardzo zasadny. Wyraził również zdziwienie,
że przedstawiciel ugrupowania Pani Radnej, publicznie wypowiadał się w prasie, że nie ma sensu o to zabiegać,
gdyż głównemu zainteresowanemu czyli EDFowi nie zależy na popchnięciu tej sprawy do przodu.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika poinformował, że decyzja o budowie bloku energetycznego jest dla
nas sprawą kluczową i w związku z tym trzeba robić wszystko, żeby ten blok powstał. Dodał, że nie ma racji
Radny Kuczera mówiąc, że nie wszystko zależy tylko od Brukseli, bo także w Sejmie leży projekt uchwały
o odnawialnych źródłach energii związany również ze spalaniem biomasy, którą spala Elektrownia Rybnik.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że Radny Kuczera mówił o wypowiedzi
Posła Bolesława Piechy.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie apelu do Komisji Europejskiej
w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika.
/Głosowanie 2/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta
Rybnika (Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów). /Głosowanie 3/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta
Rybnika (Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów). /Głosowanie 4/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
Czesław Sobierajski – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego poparł stanowisko zawarte w uchwałach
dotyczących wstrzymania budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Dariusz Laska – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Szymon Musioł – Radny Miasta Rybnika podał przykład czteroosobowej rodziny, ogrzewającej dom gazem,
nieczytającej gazet oraz nieprodukującej zbyt dużo odpadów plastikowych. Poinformował, że osoby te czują się
ukarane opłatą 40 zł, ponieważ nie produkują takich ilości śmieci i będą płacić więcej niż do tej pory. Poprosił
aby w przyszłości w jakiś sposób nagradzać ekologiczne kotłownie, które nie produkują dodatkowych odpadów.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że w obecnym stanie
prawnym ustawa nie przewiduje zastosowania różnic w opłatach pomiędzy mieszkańcami. Dodał, że jest
opracowany program gospodarki odpadami na szczeblu województwa, który miasto musi brać pod uwagę.
W dokumencie tym przewidywane są ilości produkowanych odpadów w Rybniku. Poinformował również, że
jeżeli będzie możliwość zastosowania różnych stawek, to pewnie Rada będzie chciała do tego wrócić, natomiast
na dzień dzisiejszy, żeby wypełniać obowiązki, które są na miasto nałożone, Rada musi taką uchwałę podjąć.
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Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika poprosił o przerwę w celu spotkania Klubu radnych PO z Panem
Prezydentem.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „ Pan Pełnomocnik wspomniał, że opłata w wysokości 10 zł od
osoby w przypadku domu jednorodzinnego tzw. wielopokoleniowego będzie większym kosztem niż dotychczas.
Uważam, że jeżeli pojawią się zmiany w ustawie i będzie możliwość innego przeliczenia kosztów opłaty
śmieciowej, to powinniśmy iść w tę stronę, ponieważ koszt miesięczny dla rodziny np. 8-osobowej będzie
znacznie większych niż dotychczas.”
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poinformował, że dobrze byłoby gdyby zorganizować ze
spółdzielniami spotkanie w celu poinformowania ich nt. segregacji odpadów. Zapytał również, kiedy będzie
sprawdzane czy w danym worku znajdują się posegregowane odpady.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że poruszane przez Radnego kwestie były
już omawiane na Komisji.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta wyraził opinię, że opłata w wysokości 10 zł jest opłatą
umiarkowaną.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że nie zgadza się na spotkanie Klubu
Radnych PO z Prezydentem. Dodał, że albo będzie to spotkanie przedstawicieli wszystkich Klubów albo stawia
wniosek o nieprzerywanie sesji i wyrażanie głosu w dyskusji.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „ Odpowiadając na pytanie Radnego
Ryszki dot. sposobu sprawdzania posegregowanych odpadów, to będzie to robione tak jak do tej pory. Będzie
sprawdzane czy zgodnie z harmonogramem są wystawiane pojemniki z odpadami segregowanymi i zakładając,
że w tych pojemnikach znajdują się odpady segregowane, będzie to podstawą do tego aby uznać, że dana
nieruchomość prowadzi selektywną gospodarkę. Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że np. w worku na
papier znajduje się popiół, to w tym momencie to odnotuje i przekaże informację do miasta. Gdy taka sytuacja
będzie się powtarzała, to przeprowadzimy kontrolę i jeśli się to potwierdzi, to w drodze decyzji ta nieruchomość
będzie obciążona wyższymi opłatami.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika podziękował Panu Prezydentowi za spotkanie, podczas którego
zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwe kwestie.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
7. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaapelował, że w związku z tym, że jest to sesji dodatkowa
prosi aby Radni nie zabierali głosu w tym punkcie porządku obrad.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała kiedy ZTZ przystąpi do wymiany wiat przystankowych.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że przystanki są wymieniane na nowo
budowanych drogach, a jeżeli chodzi o pozostałe, to raczej szklane są zastępowane starymi betonowymi. Jako
przykład podała przystanek znajdujący się obok Hipermarketu Real, gdzie wiata szklana była cyklicznie
naprawiana, ponieważ młodzi ludzie skakali po dachu. W związku z tym została zastąpiona wiatą betonową.
Miasto ma 197 przystanków. Na dzień dzisiejszy ze względu na środki finansowe wymieniamy wiaty na nowo
wyremontowanych drogach na szklane, a co 2-3 lata wiaty są malowane.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika wyjaśniła, że gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania,
to powinniśmy się obawiać, że gabloty informujące nas o wydarzeniach kulturalnych w mieście będą
zniszczone, a wcale tak nie jest. Dodała, że na ul. Żołędziowej jest piękna informacja pasażerska i wiata, która
do tego nie przystoi.
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Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że na informacje pasażerskie była
możliwość pozyskania środków zewnętrznych, natomiast na wiaty tych środków nie ma. Dodała, że każdy
przystanek jest w graniach 10.000 zł.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że miasto może dostać nowe wiaty przystankowe jeżeli
zezwoli na reklamę na niektórych fragmentach.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „ Panie Przewodniczący, mam gorącą prośbę o zwrócenie uwagi
Panu Rademu Piotrowi Kuczerze, aby nie komentował wypowiedzi i zapytań innych radnych. Każdy radny ma
prawo zadać pytanie ale żaden radny nie powinien komentować tych pytań, a tym bardziej ich cenzurować.
Od tego są inne instytucje.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „ Rzeczywiście proszę Panie Radny aby skupić się na
tym co się dzieje. Cenzura się skończyła więc proszę się podporządkować tym co się dzieje na sali.”
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał czy Rybnik ma zagwarantowaną dostawę ciepła na
sezon grzewczy 2014/2015 oraz czy miasto będzie się przymierzało do zmiany programu zaopatrzenia Rybnika
w ciepło.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że miasto pracuje nad umowami
długoterminowymi sięgającymi roku 2030. Dodał, że miasto również pracuje nad planem zaopatrzenia w ciepło,
który zostanie przedłożony Radzie w lutym lub w marcu.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na fakt, że są wyłączone światła na
skrzyżowaniach z ul. Wodzisławską i że w związku z tym, trudno włączyć się do ruchu z ulic
podporządkowanych w/w ulicy. Zaproponował aby na czas budowy zamontować światła tymczasowe.
Poinformował również, że w związku z tym, że na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Leśnej nie ma jeszcze
ostatniej warstwy ścieralnej, samochody wieszają się na podwoziach.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że przyjął wszystkie uwagi.
Dodał, że jeżeli chodzi o ul. Leśną, to wydał polecenie aby miejsce to podsypać. Stwierdził, że nie da się
uruchomić docelowej sygnalizacji świetlnej, natomiast zastanowi się nad wprowadzeniem oświetlenia typowo
budowlanego.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w Niedobczycach i Niewiadomiu jest wiele
przystanków, które mają informację komunikacyjną, informatory kulturalne ale nie mają wiat.
Józef Skrzypiec – Radny Miasta Rybnika poinformował, że na grudniowym posiedzeniu Komisji
Komunikacji i Transportu Zbiorowego, Pani Prezydent Kryszczyszyn oraz Dyrektor Berger omówili temat dot.
wiat. Dodał, że nowa wiata kosztuje 92000 zł.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poruszył sprawy związane z budową wiat przystankowych od
2000 roku.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zwrócił się do Radnej Anny Gruszka: „ Jeden z przywódców
Powstania Styczniowego gdy stał przed carskim sądem powiedział, że Polacy spiskowali, spiskują i spiskować
będą. Zapewniam Panią, że jako Radny tego miasta i szef Klubu będę polemizował, polemizowałem
i polemizuję. I to się na pewno nie zmieni.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 17:35 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowała Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 14 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymał się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Przeciw
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
9. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Przeciw
10. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Przeciw
11. Piotr
Kuczera,PO,Przeciw
12. Franciszek
Kurpanik,PO,Przeciw
13. Leszek
Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
15. Jan
Mura,BSR,Za
16. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
17. Wojciech
Piecha,PiS,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Przeciw
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Przeciw
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 2/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
10. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
11. Piotr
Kuczera,PO,Za
12. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
13. Leszek
Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz
Laska,PO,Za
15. Jan
Mura,BSR,Za
16. Szymon
Musiol,PO,Za
17. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
18. Wojciech
Piecha,PiS,Za
19. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
20. Henryk
Ryszka,BSR,Za
21. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
22. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
23. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
24. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 3/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
10. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
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11. Piotr
Kuczera,PO,Za
12. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
13. Leszek
Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz
Laska,PO,Za
15. Jan
Mura,BSR,Za
16. Szymon
Musiol,PO,Za
17. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
18. Wojciech
Piecha,PiS,Za
19. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
20. Henryk
Ryszka,BSR,Za
21. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
22. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
23. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
24. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 4/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
10. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
11. Piotr
Kuczera,PO,Za
12. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
13. Leszek
Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz
Laska,PO,Za
15. Jan
Mura,BSR,Za
16. Szymon
Musiol,PO,Za
17. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
18. Wojciech
Piecha,PiS,Za
19. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
20. Henryk
Ryszka,BSR,Za
21. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
22. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
23. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
24. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 5/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
10. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
11. Piotr
Kuczera,PO,Za
12. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
13. Leszek
Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz
Laska,PO,Za
15. Jan
Mura,BSR,Za
16. Szymon
Musiol,PO,Za
17. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
18. Wojciech
Piecha,PiS,Za
19. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
20. Henryk
Ryszka,BSR,Za
21. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
22. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
23. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
24. Henryk
Frystacki,BSR,Za
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