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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PEFRON przewidziane dla Miasta Rybnika
w roku 2013.
Wyłączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku.
Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im.
Józefa Rymera w Rybniku.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla
szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez
osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
a) obręb Boguszowice,
b) obręb Rybnik.
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Zbycie nieruchomości.
Ustanowienie służebności gruntowej.
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
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24. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
25. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
27. Zakończenie sesji.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta o godz. 16:05 otwarł obrady Rady Miasta, powitał
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 22 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie
pkt. 21 (Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków).
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika: „ Muszę wyrazić zdziwienie, że koalicja rządząca na wniosek
własnego Prezydenta, który przedstawił projekt uchwały wraz z podwyżkami, nie chce dyskutować na ten temat.
Myślę, że mieszkańców bardzo zainteresowałaby sprawa dot. cen wody. Uważam, że wniosek Pana Radnego
jest zbyt pochopny. Moglibyśmy spokojnie porozmawiać na temat tego projektu uchwały. Nie wierzę, że
koalicja rządząca nie poprze wniosku własnego Prezydenta.”
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała gdzie można się zapoznać z wynikami weryfikacji
stawek przez Pana Prezydenta.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że to nie jest przedmiotem dyskusji
nad porządkiem obrad.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika odpowiedziała, że sprawa ta jest przedmiotem dyskusji,
ponieważ Rada za chwilę zdecyduje czy punkt ten usunąć z porządku obrad.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że wyniki weryfikacji można znaleźć
w materiałach na sesję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika odpowiedziała, że w tych materiałach nie ma stanowiska Pana
Prezydenta.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że żeby uchwała znalazła się w porządku obrad, to musi
zostać poprzedzona kontrolą, którą zarządza poprzez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Dodał, że gdyby nie
było takiej kontroli i pozytywnego wniosku, to przedmiotowa uchwała nie mogłaby się znaleźć w porządku
obrad.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Pani Radnej Krystynie Stokłosa, że
to on udziela głosu i prowadzi obrady.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała Prezydenta Miasta czy po sesji będzie miała możliwość
zapoznania się z wynikami audytu.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że tak.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „ Panie Przewodniczący, prosiłbym o stonowanie,
szczególnie w stosunku do kobiet. Jeżeli Pani Radna nie wie gdzie to znaleźć, należy ją odesłać do materiałów
dostarczonych na „e-radę”.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Panie Radny dziękuję za uwagę ale widocznie był
Pan nieobecny duchem, ponieważ ja to właśnie przed chwilą powiedziałem.”
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika: „ Chciałem prosić Pana Przewodniczącego, żeby w tym wszystkim
było mniej nerwowości.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Nie ma żadnej nerwowości.”
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Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymał się – 0
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok. /Głosowanie 2/
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
7. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PEFRON przewidziane dla Miasta Rybnika
w roku 2013. /Głosowanie 4/
8. Wyłączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku. /Głosowanie 5/
9. Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im.
Józefa Rymera w Rybniku. /Głosowanie 6/
10. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku. /Głosowanie 7/
11. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku. /Głosowanie 8/
12. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku. /Głosowanie 9/
13. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku. /Głosowanie 10/
14. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach. /Głosowanie 11/
15. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla
szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez
osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
/Głosowanie 12/
16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
a) obręb Boguszowice, /Głosowanie 14/
b) obręb Rybnik. /Głosowanie 13/
17. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 15/
18. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 16/
19. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 17/
20. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 18/
21. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
/Głosowanie 19/
22. Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. /Głosowanie 20/
23. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej. /Głosowanie 21/
24. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. /Głosowanie 22/
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
26. Zakończenie sesji.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „ Czy dzisiaj jest szansa na to, że nie zepsuje się aparatura
nagrywająca? Jeżeli Pan mi tego nie obieca, to będziemy nagrywać sesję.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Nie jestem prorokiem. Może się zepsuje, a może
nie.”
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Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „ W takim razie będziemy nagrywali.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Życzę Panu owocnego nagrywania.”
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji z dnia 23 stycznia 2013r. został przyjęty.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawił informację
nt. ustanowienia roku 2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda.
4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Nawiązując do podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie apelu do
rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF
na terenie Miasta Rybnika chciałem Państwa poinformować, że otrzymaliśmy odpowiedź od Wiceprezesa Rady
Ministrów - Pana Janusza Piechocińskiego, w której zapewnił mnie oraz członków Rady Miasta o jego poparciu
oraz zaangażowaniu w działanie mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla dalszej realizacji tej
inwestycji. Kontynuacja budowy nowoczesnego bloku w Elektrowni Rybnik przyniesie wymierne korzyści
społeczno-gospodarcze zarówno pod kątem rozwoju lokalnego rynku pracy jak również uzupełnienia krajowego
bilansu mocy. Ponadto Pan Wicepremier w piśmie tym informuje, że przez ostatnie kilka miesięcy, począwszy
od daty wydania decyzji komisji z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczącej wniosku zgłoszonego przez Polskę na
podstawie art. 10c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. wniosku derogacyjnego), kwestia
ponownego uwzględnienia nowoczesnej inwestycji w Rybniku miała charakter priorytetowy. Prowadzone były
aktywne działania na forum Komisji Europejskiej celem przekazania grupie do ponownego zakwalifikowania
inwestycji odtworzeniowej w Rybniku w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Komisarz ds. Energii Gunther
Oettinger przekonany o pozytywnych efektach środowiskowych i klimatycznych wynikających z realizacji tej
inwestycji przesłał do Komisarza ds. Zmian Klimatu list poparcia w tym zakresie. Mając na uwadze zakończony
proces dostosowania polskiego wniosku derogacyjnego do Decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. Wicepremier
informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2012 r. przyjęła wniosek derogacyjny przeznaczony do
przekazania Komisji Europejskiej, która uwzględnia zadanie inwestycyjne dot. modernizacji instalacji
w Rybniku polegającej na zastąpieniu bloków 1-4 nowym blokiem o tej samej mocy. Wynika z tego, że
stanowisko Rady Ministrów jest bardzo pozytywne, zwracają się do Komisji Europejskiej o ponowne
rozważenie tego wniosku. Ponadto Wicepremier napisał, że mimo niepokojących doniesień prasowych dot.
decyzji Zarządu Grupy EDF o czasowym wstrzymaniu budowy nowego bloku w Rybniku, wyraża głębokie
przekonanie, że kwestia derogacji z tytułu art. 10c dyrektywy zostanie pozytywnie rozstrzygnięta przez Komisję
Europejską i wpisuje się tym samym w przyszłą decyzję o kontynuacji realizacji tej inwestycji. Myślę, że każdy
z nas musi sam wyciągnąć wnioski czy ta inwestycja ma szanse. W przyszłym tygodniu mam spotkanie
z nowym Prezesem Zarządu Elektrowni Rybnik – zobaczymy jakie są informacje po stronie Elektrowni. Wydaje
mi się, że największym problemem jest to, żeby grupa EDF rozpoczęła inwestycję. Państwa apel pomógł.
W ubiegłym tygodniu odbyła się również debata w Parlamencie, grupa Posłów PiS naszego okręgu wyborczego
zabrała głos w tej sprawie. Odpowiedź Wiceministra Gospodarki również w tej sprawie była bardzo pozytywna.
Kolejna sprawa dotyczy poniedziałkowej konferencji organizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, do
której włączyli się min. Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich: samorządy alarmują
w sprawie przyszłych środków z Unii Europejskiej nowej perspektywie unijnej do roku 2020 - bardzo liczymy
na te środki, które są potrzebne dla naszej gospodarki. Jest dużo inwestycji prowadzonych przez samorządy,
które mają określone problemy w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a konkretnie z art. 243
tej ustawy, który nakazuje co najmniej wygenerować nadwyżkę albo zbilansować budżet (dochody i wydatki
bieżące mają być równe). W wyniku analiz przeprowadzonych przez Związek Miast Polskich wynika, że 236
jednostek pod koniec roku nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Gminom, które nie będą w stanie uchwalić tego
budżetu będzie groził zarząd komisaryczny. Dotyczy to zadań dodatkowych, które w ostatnich latach zostały
nałożone na samorządy bez otrzymania środków finansowych. Mówię o tym po to abyśmy podczas kolejnych
sesji zdawali sobie sprawę z tego, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest bardzo poważna i musimy
w porę reagować na każde próby zwiększenia deficytu lub popsucia gospodarki finansowej naszego miasta.
Należy utrzymać niezły ten trend w celu zapewnienia możliwości zabezpieczenia środków w przyszłe projekty
europejskie. Mamy szereg projektów złożonych do tzw. bazy Partner 3. Projekty te będą podlegać weryfikacji.
Cały nasz Regionalny Program Operacyjny będzie jeszcze negocjowany przez Marszałka w Brukseli. Mamy
obiecane wstępne środki w ramach tzw. Programu Rozwoju Subregionu. Przypomnę, że ta inicjatywa PRSu
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wyszła z Rybnika. Trendy te również będą obowiązywać w przyszłej perspektywie Unii Europejskiej pod
warunkiem, że zapewnimy sobie możliwość zabezpieczenia wkładu własnego w te przyszłe projekty, a czekają
nas gigantyczne zadania takie jak np. droga Racibórz-Pszczyna – tutaj ukłon w stronę Pana Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Śląskiego, tj. niezwykle ważna inwestycja w naszym subregionie. Fragment tej drogi
w granicach administracyjnych przechodzi przez południowe dzielnice naszego miasta i doskonale odciąży ruch
samochodowy w samym centrum. Mamy porobione różnego rodzaju analizy, wiemy jakie natężenie potoków
samochodowych może występować w przyszłości. Jeżeli ta droga nie zostanie wybudowana grozi nam paraliż
komunikacyjny, ale również w pewnym sensie wykluczenie gospodarcze z całego województwa. Komunikacja
to niezwykle ważna gałąź gospodarki, szybki transport to usprawnienie pewnych zadań, które wykonują
przedsiębiorstwa na terenie naszego miasta. Mamy to połączone z bogatą infrastrukturą, która mogłaby powstać
przy budowie tej drogi. Dokonujemy już pewnych działań - udało nam się pozyskać nadzwyczajne środki
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - część tych środków poszła na projekt techniczny i na wykupy. Przy tej
drodze znajduje się lotnisko o funkcji sportowej w Gotartowicach. Chcemy również aby to lotnisko mogło
obsługiwać biznes. Obok mamy tory kolejowe, czyli wszystko to co jest klasycznym rozwiązaniem korytarza
transportowego mamy w jednym miejscu. Dodatkowo mamy wolnych ok. 70 hektarów terenów do
zagospodarowania. W tej chwili dokonujemy porozumienia z Wojewodą w sprawie przejęcia w jakiś sposób
tych terenów. Myślę, że do roku 2020 uda nam się wiele tych spraw rozpocząć. W strategii rozwoju naszego
województwa jest zapisanych 5 lotnisk (Katowice, Rybnik, Gliwice, Czechowice-Dziedzice i Częstochowa),
także korzystając z okazji, że możemy gościć na dzisiejszej sesji Pana Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego, polecamy się z tymi inwestycjami – proszę pamiętać o subregionie rybnickim oraz
o Rybniku. Proszę Państwa, abyście zdali sobie sprawę z tego, jakie zadania są przed nami, żeby w sposób
naprawdę konkretny przygotować się do nowej perspektywy. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli bieżący
budżet dobrze przygotowany, ale liczymy na dobry wynik finansowy z ostatnich trzech lat. Na tym
poniedziałkowym spotkaniu została powołana specjalna komisja ekspertów, która zbierze w całość wszystkie
problemy samorządów. Następnie ma się odbyć spotkanie z Panem Premierem Tuskiem podczas którego te
wszystkie problemy mają zostać omówione. O tym, że problem jest ważny świadczy wcześniejsze spotkanie
z Panem Premierem. Chciałbym Państwu przekazać informację dot. debaty pn. „Skąd się bierze smog
w Rybniku”. Na spotkaniu tym stwierdzono, że aby poprawić powietrze w naszym mieście należy przede
wszystkim wykorzystać lepsze gatunki paliw, a także używać mniej zasiarczonego węgla, czyli bardziej
ekologiczne źródła ciepła. Mają na to wpływa również pewne rozwiązania legislacyjne, przykładem może być
budowa kanalizacji w Rybniku. Z mocy ustawy właściciele nieruchomości, która była położona przy ciągu
kanalizacyjnym musieli się podłączyć do tej kanalizacji, jeżeli odprowadzali ścieki w sposób nieekologiczny.
Bardzo podobne rozwiązanie można zastosować w przypadku ciepłociągu. Wówczas inwestor, który występuje
z wnioskiem o pozwolenie na budowę, z mocy prawa którego jeszcze nie ma, powinien mieć obowiązek
podłączenia się do ekologicznego źródła ciepła. Tak będziemy robić w przypadku ulic Powstańców Śląskich
i Sobieskiego. Stopień skażenia naszego powietrza jest tragiczny. Nie jest to problem tylko Rybnika czy Śląska,
ale jest to problem naszego kraju więc muszą nastąpić jakieś zmiany legislacyjne, które pewne rozwiązania
pozwolą wprowadzać do samorządów. Przypomnę, że w ostatnich latach dofinansowaliśmy wymianę 4500
źródeł ciepła. Obecnie w naszym mieście są realizowane kolejne programy więc każdy może złożyć wniosek na
dofinansowanie do ekologicznego źródła ciepła. Także te wszystkie działania są podejmowane przez Radę
Miasta w Rybniku. Informuję również, że we wtorek będziemy rozpoczynać nabór do przedszkoli. W związku z
tym chciałbym przedstawić parę zasad, które będą obowiązywać. Mamy 4354 miejsca w 36 przedszkolach.
Podobnie jak w poprzednich latach nabór będzie prowadzony przez stronę internetową. Termin rozpoczęcia
rejestracji kandydatów zaczyna się 5 marca tj. wtorek. Można będzie wybrać 5 przedszkoli. Kolejność zgłoszeń
nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola. Miasto ma obowiązek zapewnienia
miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim. Ponadto zgodnie z zapisami
ustawowymi pierwszeństwo będzie miało dziecko:
- wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca,
- matki lub ojca wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- umieszczone w rodzinie zastępczej.
Dodatkowo są nasze warunki, które mówią o tym, że pierwszeństwo będzie miało dziecko:
- mieszkające w granicach administracyjnych Miasta Rybnika, obecnie uczęszczające do przedszkola
(kontynuacja nauki),
- którego oboje rodzice pracują,
- którego rodzeństwo sześcioletnie kandyduje do szkoły podstawowej.
Zachęcamy dzieci w wieku sześciu lat aby od września br. poszły do szkoły, co pozwoli na zwolnienie miejsc
w przedszkolach.
Dzieci, które mogą pójść do przedszkola:
- sześciolatki z 2007 r. (1400 dzieci),
- pięciolatki z 2008 r. (1500 dzieci),
- czterolatki z 2009 r.(1600 dzieci),
- trzylatki z 2010 r. (1600 dzieci).
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Rozpoczęła się naprawa nawierzchni ulicy Raciborskiej. Następnie będziemy prowadzić remont cząstkowy
nawierzchni następujących ulic: Śląskiej, 1 Maja, Budowlanych, Podmiejskiej, Jastrzębskiej, Jankowickiej,
Piłsudskiego, Patriotów, Rudzkiej.
Powoli rozpoczynamy zadania inwestycyjne m.in. trwają roboty dot. przygotowania pomieszczeń budynku przy
ul. Rzecznej, gdzie będzie się mieściło biuro związane z gospodarką odpadami.
Zakończyliśmy postępowania przetargowe na realizację następujących zadań:
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ochojcu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatów mechanicznych RCEZ,
- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Chrobrego w Śródmieściu,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego, wymiana balustrady, roboty malarskie w
Domu Kultury w Chwałowicach,
- roboty remontowe w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II przy ul. Hibnera (remont dachu,
elewacji i roboty towarzyszące, które trzeba będzie wykonać),
- roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku Państwowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Szafranka w Śródmieściu,
- roboty remontowe w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki,
- remont części ogrodzenia i nawierzchni parkingu na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Dzielnicy Rybnik-Północ.
Informuję również, że będziemy przystępować do następujących zadań:
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bieli,
- remont ul. Gzelskiej,
- remont nawierzchni asfaltowych po wyłomach zimowych - będzie to dodatkowy przetarg oprócz tego co robią
nasze służby,
- przebudowa przepustu na ul. Komisji Edukacji Narodowej,
- rozbudowa ul. Narutowicza przez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy
Miasta Radlin – to zadanie wykonujemy wspólnie z Radlinem,
- przebudowa ul. Prostej przy współudziale Kopalni - 71% Kompania Węglowa, 29% miasto,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg,
- dostawa elementów betonowych dla rad dzielnic.
Przetargi w przygotowaniu:
- przebudowa ul. Podmiejskiej, Wielopolskiej, Niepodległości,
- przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Powstańców Śląskich i Sobieskiego.
Próbujemy przygotować inne rozwiązania jeżeli chodzi o specyfikację przetargową i zaostrzyć kryteria. Jednym
z elementów będzie czas wykonania inwestycji – dodatkowo będziemy punktować za czas wykonania zadania.
Pragnę również Państwa poinformować, że dokonano rankingu oceny najsprawniej przeprowadzonych
inwestycji w naszym kraju. Dwie inwestycje znalazły się na czołowych miejscach tj. inwestycja z Rybnika –
modernizacja drogi krajowej nr 78 i z Bydgoszczy.”
Andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego wspomniał o czterech głównych
problemach strategicznych, do których należy zaliczyć: koleje śląskie, szpitale, Muzeum Śląskie i Stadion
Śląski. Następnie poinformował: „ Porozumiałem się z Panem Marszałkiem – Mirosławem Sekułą i niezależnie
od tych czterech głównych problemów strategicznych będziemy zajmowali się projektami kluczowymi. Już
dzisiaj awizuję zaproszenie Pana Prezydenta i przedstawiciela Rady na sesję Sejmiku, kiedy będzie
przedstawiona przez zarząd pierwsza prezentacja projektów kluczowych tak, abyście Państwo (przedstawiciele
stolic regionu centralnego, północnego, południowego i południowo-zachodniego) mieli znacznie większy
wpływ realny na to, które z tych projektów kluczowych się znajdą, a które nie. Pamiętam, że droga PszczynaRacibórz, to niezwykle strategiczna sprawa.”
W związku z powstałymi problemami technicznymi Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady
Miasta zarządził 10 min. przerwy w obradach.
5. Zmiany w budżecie Miasta na 2013 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „ Niepokoi mnie fakt, że zamiast nadwyżki operacyjnej mamy
niedobór, tzn. że wydatki bieżące nie mają pokrycia w dochodach bieżących. Mamy wygenerować jak najwięcej
pieniędzy, żeby mieć na nowe rozdanie na inwestycje na lata 2014-2020. Uważam, że należy tak ustalać wydatki
bieżące, żeby miały pokrycie w dochodach bieżących. Zwracam się do Wysokiej Rady, żeby nie przegłosować
tej poprawki.”
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Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Można powiedzieć, że jest to kwestia techniczna. Naprawdę proszę się nie
obawiać i mieć do mnie zaufanie, że mamy jeszcze wolne środki, aby dokonać pewnych manewrów, żeby
nadwyżka operacyjna miała wynik dodatni, a nie ujemny. Będzie to zrobione w najbliższym czasie – na sesji
marcowej lub kwietniowej. Mamy dodatkowe środki, które wpłynęły na realizację projektu dot. DK 78. Pewne
zadania, które robiliśmy były zaliczone jako koszty niekwalifikowane. Wpłyną dodatkowe środki w wysokości
5 mln zł. Mamy również nadwyżkę z minionych lat. To jest czysty zabieg techniczny, żeby poprawić ten wynik.
Rzeczywiście można było częściowo zmienić środki po to, żeby zrobić dodatni wynik. Dopilnuję, żeby do
następnej sesji tak się stało.”
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała czy miasto planuje zwiększyć ilość
lokali socjalnych w związku z wyrokami sądowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Ciągle to robimy – przekwalifikujemy mieszkania komunalne na socjalne.
Natomiast nie jesteśmy w stanie nadążyć z mieszkaniami socjalnymi. Przypadek ten dotyka wszystkie
samorządy. Jest to kolejny przykład zrzucenia przez państwo zadań na samorządy.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał Radną Krystynę Stokłosa czy jej wypowiedź
dot. niegłosowania poprawki traktować jako wniosek formalny.
Z odpowiedzi Radnej wynikało, że odnosiło się to do całej uchwały i Rada rozstrzygnie to w głosowaniu.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymał się – 0
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na nieprawidłowy zapis znajdujący się w tabeli
wykazu przedsięwzięć wieloletnich dot. Zespołu Szkół Specjalnych – Dzielnica Niewiadom. Poinformował, że
zespół ten przeniósł się do Boguszowic.
W związku z tym Adam Fudali – Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę dot. zmiany dzielnicy na Boguszowice
Stare.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymał się – 0
7. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PEFRON przewidziane dla Miasta Rybnika
w roku 2013.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Andrzej Oświecimski – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika: „ Przeczytałem artykuł z 2010 roku, który mówił o tym, że miasto
musiało zapłacić karę w wysokości 2 mln za to, że nie zatrudniło wystarczającej liczby osób niepełnosprawnych.
Jakie działania miasto podejmuje w tym kierunku? Czy zatrudniamy odpowiednią liczę osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych?”
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Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta: „ Jak zapis ustawowy można nazwać karą? Składka nie może być
karą. Płacimy ją z różnego tytułu. Jeżeli przedsiębiorstwo nie spełnia ustawowych zapisów musi odprowadzić
składkę. Taka składka to jest nic innego jak te środki, które otrzymujemy jako poszczególne samorządy. Jeżeli
nie będzie środków finansowych w postaci odprowadzonych składek, to również nie będzie środków, które
będziemy przeznaczać na rehabilitację społeczną i zawodową. W skali miasta instytucje mające możliwość
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, robią to. Jeżeli chodzi o ilościowe zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w poszczególnych jednostkach to w tej chwili nie mogę Państwu przedstawić takiej analizy, ponieważ nie mam
jej przed sobą.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
8. Wyłączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
9. Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5
im. Józefa Rymera w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
10. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika: „ W związku z tym, że to nie jest pierwsze
połączenie szkoły i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny, czy ktoś wyliczył jakie przyniesienie to
oszczędności?”
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Są to koszty związane z administracją i funkcjonowaniem tych placówek.
Na pewno są to oszczędności. Konkretne koszty możemy podać jeżeli zakończymy rok budżetowy.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

8/29

Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
11. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
12. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „ Do tej pory zarówno przedszkole jak i szkoła działały
niezależnie. Posiadają niezależne węzły sanitarne i kuchenne. Nie wiem na czym ma polegać ta oszczędność?
Obawiam się, że ta uchwała może być uchwałą intencyjną. Już 10 lat temu były propozycje, żeby pozbyć się
starej szkoły, a więc aktualnego przedszkola. Po prostu przedszkole przenieść do szkoły, a stara szkoła
podstawowa, a więc aktualne przedszkole miało zostać sprzedane. W dobie niżu demograficznego szkoła nie
jest obciążona uczniami. Jest okazja, żeby pozbyć się budynku. Nie chciałbym, żeby Zebrzydowice pozbyły się
budynku w którym obecnie znajduje się przedszkole. Dlatego z mieszanymi uczuciami ale wstrzymam się od
głosu.”
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Oszczędności na pewno będą. Panie Radny będzie Pan miał dylemat do
rozstrzygnięcia: albo zdecydować się i zagłosować za tą uchwałą albo pozostanie Pan w konflikcie z Panią
Radną Krystyną Stokłosa, która namawia mnie do nadwyżki operacyjnej.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 7 radnych
13. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
14. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach
oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
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Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
również został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika: „ Dziękuję za propozycję zwiększenia dotacji dla rybnickich
uczelni. Wydaje mi się, że prośba skierowana przez Uniwersytet Śląski tj. póki co sygnał jednej uczelni,
natomiast myślę, że warto zaangażować się bardziej w rozwój naszego kampusu i przemyśleć wspólnie
z władzami wszystkich trzech uczelni, aby utworzyć nowe kierunki rozwoju, gdyż jeżeli chodzi
o studentów, to nadchodzą chude lata, a możliwości rybnickiego ośrodka są duże. Funkcjonujące uczelnie mogą
uruchomić nowe interdyscyplinarne kierunki, natomiast myślę, że bez większego zaangażowania miasta ich
uruchomienie nie będzie możliwe.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
15. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia
30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek
niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami
budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości
wykorzystania udzielonej dotacji.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
również został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach od godz. 18:00
do 18:40.
16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
a) obręb Boguszowice, /Głosowanie 14/
b) obręb Rybnik. /Głosowanie 13/
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały dot. obrębu Rybnik (pkt b).
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały dot. rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku zostały ukryte dane osobowe, natomiast
w omawianych projektach uchwał są udostępnione. Dodał, że należałoby to ujednolicić.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały (pkt b): /Głosowanie 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały dot. obrębu Boguszowice
(pkt a).
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika przedstawił wątpliwości związane z w/w projektami uchwał.
Henryk Frystacki – Radny Miasta Rybnika poinformował, że nie zgadza się z wątpliwościami
przedstawionymi przez Radnego Drabinioka. Poprosił, aby zagłosować za przyjęciem projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały (pkt a): /Głosowanie 14/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
17. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – 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
Wstrzymał się – 0
18. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
19. Zbycie nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
20. Ustanowienie służebności gruntowej.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
21. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał jak można rozpoznać bezdomne zwierzęta np. koty.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że jeżeli koty zakłócają
spokój w nocy, to są traktowane jako bezdomne. Poinformował, że jeżeli w pobliżu zwierząt nie ma właścicieli,
wówczas mogą one zostać potraktowane jako bezdomne.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że już od 4 lat nie jest płacony podatek od posiadania
psów. Następnie zapytał czy w związku z tym zwiększyła się liczba bezdomnych psów.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że nie uległo to
zwiększeniu. Poinformował, że miastu nie brakuje pieniędzy, które są przeznaczone na dokarmianie
bezdomnych kotów ale trzeba było zwiększyć środki na zapłatę weterynarzom za zapobieganie nadmiernemu
rozmnażaniu się tych zwierząt.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaapelował do rolników, żeby pilnowali swoich zwierząt.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zasugerował, że jeżeli chodzi o psy, to może należałoby
podać do publicznej wiadomości numer telefonu do centrum chińskiego.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
22. Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką, która
polegała na dopisaniu w §5 po słowie „publicznej”, słowa „wiadomości”.
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Henryk Cebula – 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
Wstrzymał się – 0
23. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką, która
polegała na dopisaniu w §4 po słowie „publicznej”, słowa „wiadomości”.
Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0
24. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały wraz z ustną
autopoprawką, która polegała na dopisaniu w tytule załącznika do omawianego projektu uchwały daty
27 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika
uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „ Mam rozumieć, że skarżący na pewno nic nie stracili,
ponieważ zostanie im to policzone na poczet należności razem z odsetkami i ta sprawa jest załatwiona?”
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: „ ZGM rozlicza mieszkańców budynku. Nadpłacone
kwoty zostały zwrócone bezpośrednio mieszkańcom budynku znajdującego się przy ul. Rudzkiej. Natomiast
zgodnie z umową zawartą między ZGM, a PWiK, odsetki wyliczane są na poczet przyszłych płatności.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na zły stan dróg (m.in. ul. Jagodowej). Wspomniał
o światłach na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Konarskiego, a także o złym stanie drogi (6m odcinek) na
skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Wiosny Ludów oraz o ustawieniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Hetmańskiej i Wodzisławskiej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że uwagi Radnego Ryszki
zostały zapisane. Przypomniał, że służby techniczne rozpoczęły już naprawę dróg po zimie. Następnie zwrócił
uwagę, że światła na skrzyżowaniu ulicy Wodzisławskiej z ulicami Konarskiego i Hetmańską są ustawione
prawidłowo. Dodał, że na w/w skrzyżowaniach jest już ustawiona zmodernizowana sygnalizacja, która po
pełnym włączeniu będzie działała wg nowych zasad „inteligentnej sygnalizacji”. Dodał, że obecnie sygnalizacja
ta nie może zostać uruchomiona w pełnym cyklu.
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Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „ Żałuję bardzo, że głosami radnych dziś nie
procedowaliśmy nad zatwierdzeniem taryf proponowanych przez PWiK, natomiast i tak doprowadziliśmy do
sytuacji, że znowu mamy podwyżkę wody i ścieków. Panie Prezydencie, jest Pan mistrzem - rękami Radnych
doprowadza Pan do tego, że praktycznie ciągle drążymy kieszenie i portfele mieszkańców Rybnika. Podnosimy
podatki, ceny wody oraz opłaty za przejazd komunikacją miejską. Teraz dochodzą następne koszty związane z
odbiorem śmieci. Panie Prezydencie wracając jeszcze do wody, to na ostatniej sesji trochę się śmiałem, że
Rybnik jest na czwartym miejscu pod względem cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych jeżeli chodzi o
miasta, które zamieszkuje ponad 100 000 mieszkańców. Dzisiaj wydrukowałem sobie nowy cennik, gdzie wiele
miast podjęło uchwałę i są nowe ceny. Panie Prezydencie, mamy sukces –prawdopodobnie wskoczyliśmy na
trzecie miejsce w kraju. Szkoda, że nie doszło do sytuacji, w której mielibyśmy okazję publicznie zadawać Panu
Prezesowi pytania, m.in. na tematy związane z celowością tej podwyżki, z rozwojem przedsiębiorstwa oraz z
jakością dostarczanej wody. Panie Prezydencie na ostatniej sesji przekazałem Panu próbkę wody, która płynie w
naszych kranach. Czy udało się osiągnąć jakiś kompromis jeżeli chodzi o PWiK? – tj. jedno pytanie i proszę o
odpowiedź. Może Pan Skarbnik będzie pamiętał jakie wpływy do budżetu Miasta powstały z podatku dla PWiK
za budowle do zbiorowego odprowadzania ścieków w roku ubiegłym. W roku 2011 Rada Miasta przyjęła
podatek w wysokości 0,07 % właśnie za tę budowlę, w roku 2012 podnieśliśmy stawkę na 0,15% (czyli ponad
100 %). Natomiast w roku 2013 mamy 0,25%. Panie Prezydencie, to Pan rekomendował przyjęcie tej uchwały.
Było to na Pana wniosek. To Pana służby stwierdziły, że wszystko jest prawidłowo. Natomiast wycofując
przedmiotową uchwałę z obrad zdecydowaliśmy, że po 70 dniach ceny, które Pan Prezydent jak gdyby
zatwierdził, zostają przyjęte i wprowadzone w życie. Portfele naszych mieszkańców są coraz biedniejsze. Koszty
stałe są coraz wyższe. Zamiast lepiej jest coraz gorzej. Wrócę do sesji Rady Miasta z 10 lutego 2010 r., na której
również zatwierdzaliśmy taryfy dotyczące wody i ścieków. Proponuję Radnym, aby zapoznali się z protokołem
z tej sesji, który dostępny jest w BIP, a w szczególności z pkt 10 i 11. Wówczas Rada zagłosowała za dość
znacznymi podwyżkami dot. ceny wody i ścieków. Natomiast po tej uchwale była następna uchwała, która
również na wniosek Pana Prezydenta pozwalała na dofinansowanie do tej podwyżki 5 mln zł , które Rada
Miasta przeznaczyła, żeby po prostu w dużym stopniu nie ingerować w portfele mieszkańców. Wtedy Pan
stwierdził, że są to specjalne pieniądze, które udało się Panu odzyskać od VATu, dlatego można było sobie
pozwolić na te 5 mln zł dofinansowania do różnic, które występowały przy tej podwyżce. Na komisji, która
miała miejsce w PWiK pytałem jaka będzie kwota uzyskana dla tego przedsiębiorstwa po tych podwyżkach.
Uzyskałem informację, że kwota ta będzie oscylowała w wysokości ok. 1 200 000 zł. PWiK chce spłacić
podatek, który wynosi 0,25%. Znowu obciąża kieszenie tą podwyżką wody. Nie ma jednej rzeczy żebyśmy nie
podwyższali mieszkańcom i praktycznie oscylujemy najczęściej przy tym pułapie maksymalnym. Kiedyś kończy
się cierpliwość ludzka.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poprosił Radnego Kurpanika, aby sformułował
pytania i dał szansę innym na wypowiedź.
W związku z tym Radny Franciszek Kurpanik poprosił Pana Prezydenta o odpowiedź na zadane pytania.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Zużycie wody dla mniejszej rodziny wynosi 6,5 m3 (z tego odprowadza
ścieki), wzrost miesięczny wynosi 0,20 zł. Uważam, że jest to symboliczna kwota. Dla dużego gospodarstwa
domowego, które zużywa 10 m3 wody i korzysta z nowoczesnych form płatności wzrost wynosi 0,98 zł. Jeżeli
chodzi o statystykę, to patrzy Pan na to co Panu odpowiada (na portalu internetowym woda). Natomiast ja patrzę
na wymiar statystyczny. Po tych podwyżkach dot. wody, Rybnik jest na 48 miejscu, jeżeli chodzi o ścieki,
na 32 miejscu. Rybnik jest rozległym miastem, o powierzchni 148 km2. Wśród miast polskich jest na 14 miejscu
pod względem powierzchni, natomiast jeżeli chodzi o liczbę ludności - na 25 miejscu. To są również czynniki,
które mają wpływ na zarządzanie całą infrastrukturą, na koszty utrzymania wodociągów. Żeby zrezygnować
z podatków, które są przeznaczone dla gminy, tj. wymysł ekonomii marksistowskiej z minionych czasów – to po
prostu w jakiś sposób się Panu przypomniało.”

Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Panie Radny Kurpanik, uzupełnię wypowiedź
Pana Prezydenta, bo Pana troska o grosze i portfele ludzi biednych jest imponująca. Natomiast powiem tak: Pana
partia uchwaliła zmianę ustawy o emeryturach - przedłużyła wiek emerytalny. W przypadku moim i mojej żony
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oznacza to ok. 60-70 tys. odebrania nam wypracowanych świadczeń emerytalnych. Tyle musimy oddać na rzecz
państwa i nad tym się Pan nie lituje. Proszę zaapelować do swojego kolegi z partii – Posła Marka Krząkały,
który za tym głosował, żeby mi te pieniądze oddał, jeżeli tak się Pan troszczy o ludzi, którzy nie mają pieniędzy.
Nie tylko mi zabrał pieniądze ale wszystkim innym. Mówi Pan o groszach, a tu się ludziom zabiera tysiące - to
jest kwintesencja myślenie Pana i Pana kolegów partyjnych. Gratuluję.”
Monika Krakowczyk – Piotrowska – Radna Miasta Rybnika: „ Od 1 stycznia br. wprowadzono opłaty od
wpłat gotówkowych m.in. z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z tym chciałabym uzyskać odpowiedź
na następujące pytania:
1. Dlaczego w warunkach przetargu na prowadzenie kas w Urzędzie Miasta z góry została narzucona możliwość
pobierania opłat za wpłaty gotówkowe m.in. z tytułu podatku od nieruchomości skoro wiele gmin i miast
w Polsce w podobnych przetargach wprowadza w warunkach przetargowych jednoznaczny zakaz wprowadzania
takiej opłaty?
2. Na jakiej podstawie został z góry określony rażąco niski czynsz najmu pomieszczeń kasowych stanowiący
niecałe 14 zł za m2 luksusowej powierzchni biurowej w samym centrum miasta?
3. Dlaczego Zarząd Miasta zawarł niekorzystną dla mieszkańców Rybnika umowę wprowadzającą dodatkowe
opłaty od wpłat gotówkowych w kasie obowiązującą do 31 grudnia 2016 roku skoro kadencja obecnego Zarządu
Miasta kończy się w 2014 roku?
4. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie tak niekorzystnych dla mieszkańców Rybnika warunków
przetargowych?”
Powyższa interpelacja została złożona Panu Stanisławowi Jaszczukowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Odpowiadając na trzecie pytanie, to nie wiem co ma piernik do wiatraka.
Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, to została przygotowana zgodnie z prawem. Jeżeli ma Pani do tego jakieś
uwagi i uważa Pani, że tak nie było, to są od tego odpowiednie organy więc proszę zawiadomić Prokuraturę.
Uważam, że dbaliśmy o interes miasta. Pani poprzez przysięgę radnego, którą Pani składała, zapomniała chyba
o tym obowiązku.” Następnie Prezydent Miasta poinformował Radną, że na interpelacje odpowiada się na
piśmie.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika poruszył sprawy związane z nową ustawą śmieciową.
Wspomniał, że jeżeli będzie taka możliwość, to należy obniżyć opłatę rodzinom poszkodowanym w związku z tą
ustawą. Następnie zwrócił się z prośbą, aby zainterweniować do władz kolejowych, żeby pociąg na trasie
Rybnik-Żory-Pszczyna, zatrzymywał się na stacji w Gotartowicach i na Piaskach. Pochwalił również służby
drogowe, które zajmują się naprawianiem nawierzchni dróg.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Niejednokrotnie interweniujemy w sprawie przejazdów kolejowych.
Miasto może pomóc ale to jest pytanie do organizatora transportu. Jeżeli jest jakieś pismo, to wiem w jakiej
sprawie działać i takie zapytanie skierujemy do organizatora transportu.”
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika: „ Pierwsza kwestia: W imieniu środowiska akademickiego
w Rybniku zwracam się z prośbą o zwolnienie z opłat parkingowych pracowników naukowych i studentów
Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej za korzystanie z parkingów
w kampusie. W chwili obecnej wprowadzenie tego typu opłaty wydaje się zaprzeczeniem idei wspierania
rybnickiego środowiska akademickiego. Wydaje mi się, że można pójść na kompromis i zwolnić studentów
i pracowników naukowych z tych opłat, a kasować jednak użytkowników zewnętrznych. Jesteśmy na etapie
przygotowywania przetargu czy ogłaszania tego przetargu wiec myślę, ze można na ten temat jeszcze
podyskutować. Druga kwestia: W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o zmianę znaku z ustąp
pierwszeństwa na znak stopu na skrzyżowaniu ulic Piłsudzkiego i Jankowickiej (w pobliżu stacji Orlen). Jadąc
drogą za pierwszeństwem niejednokrotnie wymusza się pierwszeństwo z drogi podporządkowanej i dochodzi
tam do wielu nieprzyjemnych zdarzeń, co prawda jeszcze nie wypadków ale myślę że warto to rozważyć.
Trzecia kwestia: Parking przy nowym Sądzie Okręgowym i parking Biedronki. Czy są plany rozbudowy albo
utworzenia za Biedronką miejsc parkingowych, żeby był jakiś parking dla Sądu Okręgowego, bo w chwili
obecnej większość użytkowników tego sądu korzysta z parkingu Biedronki. Czwarta kwestia: Chciałbym
pogratulować pomysłu współpracy z Radiem 90. Dzisiaj prowadzona była audycja nt. segregowania śmieci.
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Myślę, że inicjatywa ta jest bardzo skuteczna. Pojawiły się również deklaracje w Gazecie Rybnickiej. W Gazecie
Chorzowskiej pojawiła się dość istotna informacja dla mieszkańców, pokazująca jakie odpady do jakich
pojemników należy wrzucać, a czego nie możemy wrzucać. Myślę, że to jest bardzo istotne i potrzebne.
Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę z ostatniej sesji podczas której padły słowa o nieszanowaniu pozostałych
radnych. Mieszkańcy to wychwycili i rozległy się telefony i maile z zapytaniem jak to jest, że współpracownicy
się nie szanują. Jest mi bardzo przykro, ponieważ ja szanuję każdego na tej sali, mimo tego, że się z nim nie
zgadzam albo się nie znam. Myślę, że szanowanie się nawzajem jest podstawą.”
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Jeżeli chodzi o parkowanie na kampusie, to nie przewiduję zmian
w sprawie zasad, które podałem. Uważam, że 1 zł dziennie za parkowanie jest to cena absolutnie symboliczna.
Studenci muszą uczyć się zdrowych zasad ekonomii i wolnego rynku. W życiu wszystko kosztuje i nic nie jest
za darmo. Jeżeli chodzi o pytanie dot. znaku drogowego, to proszę, aby w przyszłości jeżeli będzie Pan składał
tego typu wnioski aby dołączyć kawałek mapki i zaznaczyć to miejsce. Wówczas będziemy wiedzieli o co
chodzi. Odpowiadając na pytanie dot. parkingu za Biedronką – jest to miejsce, które jest przygotowane na
fragment drogi łączącej Rondo Chwałowickie w kierunku dworca kolejowego więc absolutnie na tym etapie nie
będziemy w tym miejscu budować parkingu. Tym bardziej, że wybudowany jest parking naprzeciw ZUSu, który
jest pusty, a powstał po to aby obsługiwać interesantów Sądu Okręgowego. Dziękuję za pochwałę dot.
segregowania śmieci.”
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „ W Urzędzie mieliśmy piękną konferencje nt. walki z niską
emisją. Mam nadzieję, że w tej prelekcji uczestniczyli również pracownicy Wydziału Ekologii Urzędu Miasta.
Dnia 13 lutego br. o godz. 12:30, kiedy na dworze była temperatura 1°C, przechodziłam obok naszego Dworca
Komunikacji Miejskiej, na którym stało 15 autobusów z włączonymi silnikami. W związku z tym zadzwoniłam
do Wydział Ekologii Urzędu Miasta z prośbą, żeby przeprowadzili odpowiednią interwencję i usłyszałam, że to
do nich nie należy i że mam sobie sama zadzwonić albo do dyrektora albo do dyspozytora, względnie na Straż
Miejską. Panie Prezydencie, jeśli pracownicy tego wydziału mają takie podejście do walki z niską emisją, to ja
Panu powiem, że ręce mi opadają. Podam przykład pracowników Wydziału Dróg - ile razy zadzwonię, że jest
opadnięta jakaś studzienka czy jest dziura w chodniku, nie zdarzyło mi się, aby pracownik tego wydziału
powiedział mi, że mam sobie sama zadzwonić do służb komunalnych, bo to jest ich sprawa. Wówczas
pracownicy podziękują za informacje i sprawa na drugi dzień jest załatwiona. Proszę, żeby pouczyć
pracowników Wydziału Ekologii, że od nas samych również zależy to, jakim będziemy oddychać powietrzem.
Kolejna sprawa dotyczy solarów. Ludzie pytają mnie jak mogą się załapać na dopłatę do solarów w roku 2013,
jeśli pierwszeństwo mają wnioski z lat ubiegłych, a w roku 2010 zweryfikowanych wniosków przyjęto 600, a na
lata 2010-2015 jest przewidzianych do zamontowania 600 solarów z tą dopłatą. Pierwszeństwo w zdobyciu
dotacji mają wnioski z lat ubiegłych. W związku z tym mieszkaniec, który w tym roku złoży wniosek, chyba nie
ma możliwości załapania się na dotację z Urzędu Miasta, skoro mamy taki ogrom tych wniosków. Ostatnia
sprawa dotyczy nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworek 12 (kiedyś mieściło się tam Signum Magnum).
Przechodzę tam i widzę jak to niszczeje. Jak miasto zamierza zagospodarować tę nieruchomość?”
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Mamy oszacowane jakie potrzebne są ewentualne nakłady na remonty
budynku znajdującego się przy ul. Dworek 12. Na pewno są one bardzo duże na potrzeby, które byśmy chcieli.
Nieruchomość pójdzie na sprzedaż. Odnosząc się do sprawy związanej z Wydziałem Ekologii, to zgadzam się z
Panią, tj. Wydział, który powinien o to zadbać jako pierwszy. Przekazuję tę sprawę Prezydentowi Śmigielskiemu
aby zwrócił uwagę pracownikom. Odnosząc się do kwestii dot. solarów - w nowej perspektywie Unii
Europejskiej na walkę niską emisją, w ogóle na poprawienie naturalnego środowiska związanego z powietrzem
są zaproponowane gigantyczne środki w Regionalnym Programie Operacyjnym - tj. kwota 23 mld zł na całą
siedmioletnią perspektywę. Z kwoty tej będą kupowane także autobusy i najprawdopodobniej pociągi, ale dużo
środków pójdzie też na walkę z niską emisją. Na pewno będziemy wydawać środki z naszego budżetu. Myślę, że
tych ludzi można uspokoić. Nie ustaniemy w tym programie. Będzie on ciągle odnawiany. Takie programy
zapowiadają zarówno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska. Pewna edycja może się zakończyć ale będziemy wchodzić w nową edycję. Także te programy
będziemy ciągle realizować.”
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Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „ Jaki ma sens składania teraz wniosków, jeśli pierwszeństwo
mają wnioski złożone w latach ubiegłych?”
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Są różne programy i różne kryteria do nich przyjęte. Program, który
akurat realizujemy obejmuje 100 solarów ale będą na pewno inne programy, które może będą bez ograniczeń.”
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Chcę dostosować się do apelu Pana Radnego Laski.
Natomiast odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kurpanika, to Panie Franku ciągle powtarza Pan, że w Rybniku
mamy najdroższą wodę. Oczywiście mówi Pan to co jest dla Pana wygodne – mowa o miastach powyżej
100 000 mieszkańców. Mam przed sobą materiały z zeszłego roku z PWiK, w których jest mowa o cenie wody i
ścieków dla gospodarstw domowych, gdzie Rybnik był na 50 miejscu. Natomiast dzisiaj „spadniemy” na 45
miejsce. Proszę, żeby jako Radni mówiliśmy prawdę. Panie Radny proszę również zwracać uwagę na
powierzchnię miast oraz na gęstość zaludnienia. Dziwię się, że na Komisji Gospodarki Komunalnej, gdy była
taka okazja nie poruszył Pan spraw związanych ze złą jakością wody, a ciągle pyta Pan o to Prezydenta.
Dlaczego na tej Komisji nie zapytał Pan co jest przyczyną złej jakości wody u Pana w domu?
Większość z nas wie, że PWiK jest firmą dobrze funkcjonującą (widzimy nowe inwestycje, słyszymy o nowej
studni na ul. Rajskiej i o pieniądzach zewnętrznych – 12 mln w zeszłym roku, w tym 10 mln). Radni są
odpowiedzialni za to, żeby strategiczny towar docierał do mieszkańców w dobrej jakości. Dlatego uważam, że
mógł Pan wtedy przedyskutować ten temat, ale Pana to tylko interesuje tutaj. Nie ma już dziennikarzy ale
pewnie się o tym dowiedzą i tylko o to Panu chodzi."
Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika zapytał kiedy odbędzie się spotkanie Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów z Panem Marszałkiem Województwa, na którym ma zostać poruszony min temat drogi
Pszczyna-Racibórz.
Adam Fudali - Prezydent Miasta odpowiedział, że spotkanie to odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Zygmunt Gajda - Radny Miasta Rybnika poruszył problem związany z zalaniem ulicy Popielowskiej, do
czego przyczynia się kopalnia. Poprosił Prezydenta aby podczas rozmowy z dyrektorem kopalni poruszył tę
kwestię. Następnie zasugerował, żeby w związku z planowaną rewitalizacją ulic Powstańców Śląskich
i Sobieskiego podnieść trzy parterowe budynki znajdujące się na tym odcinku do wysokości pozostałych
budynków. Zapytał również czy remont mostu na ul. Okulickiego wiąże się ze wstrzymaniem ruchu.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Jeżeli chodzi o podniesienie tych budynków, to sprawę przekazuję Panu
Śmigielskiemu, żeby przygotował takie pismo. Spróbujemy odszukać tych właścicieli, bo to leży po ich stronie.
Pomysł wydaje mi się logiczny. Na pewno swoją opinię również musi przedstawić konserwator zabytków."
Józef Skrzypiec - Radny Miasta Rybnika podziękował na utwardzony parking znajdujący się obok cmentarza
przy ul. Jaskółczej. Zapytał czy korzystanie z parkingu położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie w niedziele
i święta albo np. podczas "Dni Rybnika" mogłoby być bezpłatne.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Na bieżąco regulujemy te sprawy, w zależności od tego jaka jest impreza
w mieście. Podczas większych imprez parkingi są zapewnione. Do jednego musimy się przyzwyczaić - to co już
mówiłem Radnemu Lasce, że tak to w życiu jest, wszystko kosztuje i tego musimy się wszyscy uczyć."
Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika: „ Panie Radny Jaszczuk, proszę nie robić spotkania
politycznego. To jest spotkanie samorządowe, a Pan za każdym razem wjeżdża do polityki."
Wspomniał o piśmie, które składał w zeszłym roku dot. przebudowy boiska do siatkówki znajdującego się przy
szkole podstawowej w Zebrzydowicach. Poinformował, że z odpowiedzi na to pismo wynikało, że boisko ma
być zrobione w tym roku.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Panie Radny myśmy już zrobili kilka takich boisk i są one zarośnięte
trawą. Pan Drabiniok nie jest przedstawicielem całej społeczności dzielnicy. Trzeba sprawdzić czy naprawdę
jest takie zapotrzebowanie. Naprawdę było już kilka takich przykładów, że Radny sobie coś wymyślił, a za 6
miesięcy okazało się, że to jest nieporozumienie."
Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika poprosił Prezydenta, żeby w maju przejechał się do
Zebrzydowic i się upewnił, że siatkówka tj. bardzo popularny sport w tej dzielnicy. Zapewnił Prezydenta, że to
Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

17/29

boisko na pewno nie zarośnie trawą. Zapytał na jakim etapie jest przetarg związany przebudową
ul. Zebrzydowickiej od ronda do granic miasta.
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że jest wykonywany projekt
ulicy Zebrzydowickiej. Dodał, że wiosną dziury pozimowe znajdujące się w tej drodze będą naprawiane.
Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika poinformował, że na posiedzeniu Komisji Komunikacji
i Transportu Zbiorowego zaproponował aby miasto przeznaczyło 300 karnetów parkingowych w cenie 50 zł dla
pracowników takich instytucji jak Urząd Skarbowy, ZUS czy Policja.
Adam Fudali – Prezydent Miasta odpowiedział, że istnieją takie możliwości, które miasto stosuje od wielu lat.
Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika wyjaśnił, że problem parkingu pojawił się po rozmowie
z przedstawicielem Policji. Wspomniał o wtorkowym artykule dot. przetargów, w którym napisane jest, że
Rybnik wynalazł sposób na ustawę o zamówieniach publicznych. Następnie zapytał Pana Prezydenta czy jest to
artykuł autoryzowany.
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Odnosząc się do Pana wypowiedzi pod moim
adresem, że robię politykę. Panie Radny Drabiniok, ja nie zabieram głosu bez prowokacji.
Tym razem zareagowałem i odniosłem się na przysłowiowe lanie wody przez Pana Radnego Kurpanika
i powiedziałem jaka jest moja ocena. To, że ona jest polityczna i Pan to tak odbiera myślę, że to jest fakt.
Natomiast proszę mi nie wmawiać, że jak Pan Radny Kurpanik przedstawia wrażliwość w stylu PO wyrażoną
w groszach, to nie jest to polityka, a jak ja mówię o tysiącach złotych i milionach obywateli to jest polityka.
To co mówi Radny Kurpanik to jest lanie wody i hipokryzja, a to co mówię ja, to są fakty. Podejrzewam, że
Pana nie przekonam, ale każdy ma na ten temat własne zdanie."
Leszek Kuśka - Radny Miasta Rybnika poinformował, że w dniu 19 lutego 2013 r. na rozprawie
dot. bezczynności Komisji Rewizyjnej WSA w Gliwicach wydał postanowienie o umorzeniu sprawy. Dodał, że
powyższe orzeczenie jest skutkiem wycofania skargi przez Wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Obrońcy Praw
Lokatorów.
Krzysztof Szafraniec - Radny Miasta Rybnika: „ Zabiorę głos w imieniu szczęśliwych mieszkańców
północnych części Rybnika, którzy chcą działać społecznie i snują plany na przyszłość. W związku z tym mam
trzy krótkie pytania. Pierwsze dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ północnowschodnia część Rybnika miała opracowywany projekt planów zagospodarowania przestrzennego ok. 1,5 roku
temu przez warszawskie biuro projektowe. Plany te do dzisiaj nie ujrzały światła dziennego, a mieszkańcy na nie
czekają i coraz częściej pytają kiedy możemy się spodziewać wyłożenia planów zagospodarowanie
przestrzennego dla północnowschodniej części Rybnika? Drugie pytanie: czy zmieniły się zasady układania
systemem gospodarczym dróg? Dochodzą mnie niepokojące sygnały, że rady dzielnic, które przygotowują
dokumentację z tym związaną, mają duże trudności z przejściem procedur jakie są im narzucane przez
urzędników, którzy żądają od nich wykupienia map z urzędu - jest to dla mnie dziwne, ponieważ dotyczy to
gminnych dróg, na których mieszkańcy chcą układać kostkę. Trzecie pytanie dotyczy podjętej przez Radę
Miasta uchwały w sprawie wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu w formie budżetu
obywatelskiego. W uchwale tej jest mowa, że zostanie powołany zespół, który opracuje te procedury i zasady.
Termin jest określony do końca czerwca. W związku z tym chciałbym zapytać czy w tym zakresie mamy już
jakieś sukcesy?"
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Jeżeli dobrze pamiętam, to do końca kwietnia musimy przygotować te
zasady. W międzyczasie trafiła się nam możliwość zorganizowania przy pomocy organizacji pozarządowej
projektu, który dzisiaj podpisywałem w wysokości ok. 250 000 zł, że w wyniku konsultacji społecznych
możemy ten budżet obywatelski przygotować już na 2014 rok. Także jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i to
co zapowiedzieliśmy będziemy realizować."
Michał Śmigielski - Zastępca Prezydenta Miasta: „ Odpowiadając na pytanie dot. planów zagospodarowania
przestrzennego wykonywanych przez firmę z Warszawy, to poszły ostatnie wezwania, które są wymagane aby
można było dokonać zerwania umowy z wykonawcą, ponieważ nie wywiązał się z umowy, terminy minęły, a
szans na wykonanie tych planów nie widać. To co dostarczył do urzędu, nie jest to pracą tylko są to niepełne
fragmenty. W dokumentacji tej brakuje szeregu stron w opracowaniu tekstowym, nie mówiąc o rysunkach.
Także będziemy żądać odszkodowania za niewykonaną pracę – takie najprawdopodobniej będą koleje losu z
tym wykonawcą. Natomiast jeżeli chodzi o całą wschodnią cześć miasta, która jest wykonywana przez innego
wykonawcę, to jest w trakcie opracowania. Za niedługo zbierze się komisja urbanistyczna, która będzie
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opiniowała tę pracę. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z harmonogramem, to w maju lub w czerwcu będzie
wyłożenie publiczne całej wschodniej części Miasta Rybnika."
Krzysztof Szafraniec - Radny Miasta Rybnika zapytał co będzie się działo z planami zagospodarowania
przestrzennego dla północnej części miasta po zerwaniu umowy z biurem projektowym.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Dłużej już nie możemy czekać. Trzeba zakończyć temat i wybrać w trybie
pilnym nowego wykonawcę. Nie może to tak długo trwać."
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „ Zasady się nie zmieniły, one zawsze
obowiązywały. Jeżeli będzie chodziło o parking, to z prawa budowlanego wynika, że najpierw trzeba
przygotować projekt techniczny i uzyskać pozwolenie na budowę. Natomiast nie zmieniły się zasady dot.
utwardzania dróg. Ubolewam nad tym, że wiele rad dzielnic próbuje naginać maksymalnie i wykonywać prace
niezgodnie z tymi zasadami. W wielu wypadkach musimy reagować, gdyż te minimalne zasady muszą być
zachowane."
Józef Piontek - Radny Miasta Rybnika poinformował, że mieszkańcy Kamienia ciągle pytają kiedy zostaną
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy. Poruszył temat związany z remontem ulicy
Teofila Bieli, która jest w bardzo złym stanie. Zwrócił uwagę, że na ulicy Teofila Brzozy nie ma chodnika, który
byłby tam bardzo potrzebny. Dodał, że tą drogą chodzą dzieci do szkoły, a jest ona bardzo niebezpieczna.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Przyjmujemy to do wiadomości."
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: „ W ubiegłym tygodniu mieszkanka Niedobczyc przyszła do
Urzędu Miasta aby zapłacić podatek od nieruchomości. Chciała zapłacić za cały rok z góry celem uniknięcia
dodatkowych opłat. Natomiast Pani w kasie poinformowała ją, że niestety ale są cztery kwartały i musi je
pomnożyć razy 2 zł i zapłacić ten iloczyn. Jestem tym zdruzgotany. W związku z tym chciałabym zapytać czy
rzeczywiście jest takie zarządzenie? Jeżeli ktoś dokonuje jednorazowej wpłaty, to należałoby tylko zapłacić
jedną opłatę. Nie może być tak, że jeżeli na rachunku wyszczególnione są cztery kwartały, to mnożymy jest razy
2 zł i płacimy 8 zł za opłatę."
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Wydaje mi się to nieprawdopodobne. Pracownik Wydziału Finansów jutro
do Pana zadzwoni w tej sprawie i udzieli odpowiedzi."
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał na jakiej podstawie pobierana jest opłata
w wysokości 2zł.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ To jest opłata, która została wpisana do specyfikacji przetargowej, gdy
organizowaliśmy okienka kasowe."
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał czy była opłata, kiedy kasy były obsługiwane
przez pracowników urzędu.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Nie wiem."
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że dlatego ludzie są zbulwersowani tą
opłatą.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Najlepszą i najtańszą formą płatności jest opłata przez Internet. Wtedy
nie płaci się dodatkowej opłaty."
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Jest to jakiś argument, ponieważ jak ostatnio
widziałem kolejkę tych ludzi, to zmusza ona do tego, żeby nie płacić w kasie urzędu."
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: „ Dzisiaj wszyscy troszczą się o najuboższych. Również mam
pewne wątpliwości, które ostatnio wyczytałem w informacjach medialnych. W ubiegłym roku podejmowaliśmy
uchwały dot. zwolnień dla rodzin wielodzietnych. Pojawiają się informacje, że Minister Finansów, dzisiaj już
Wicepremier, chce od tych zwolnień potrącić podatek tym rodzinom. Uważam, że jest to hipokryzja, którą
dzisiaj głosimy na tej sali - jeżeli samorządy dają tym rodzinom jakieś ulgi, to z tych ulg Ci biedniejsi ludzie
mają zapłacić podatek do państwa. Jeżeli Pan Prezydent wie coś więcej na ten temat to prosiłbym o informację."
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Następnie poinformował, że na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Plebiscytowej znajduje się duża dziura,
która zagraża bezpieczeństwu. Odniósł się również do sprawy poruszonej przez Radnego Henryk Ryszki dot.
funkcjonowania nowych semaforów na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Hetmańskiej.
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „ Odnosząc się do ostatniej kwestii, to
odpowiedź jest taka sama jaką udzieliłem wcześniej - w chwili obecnej bez wykonanej drogi w tym miejscu nie
jesteśmy w stanie tego rozdzielić. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zawężenie tego miejsca, żeby nie
ustawiały się tam dwa rzędy samochodów."
Henryk Frystacki - Radny Miasta Rybnika: „ Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Laski, to ja tak nie
powiedziałem. Proszę, wręcz żądam, żeby odtworzyć stenogram z ostatniej sesji. Powiedziałem wyraźnie, że
decyzje, które były podejmowane w poprzednich kadencjach pamięta Pani Radna Krystyna Stokłosa, którą
bardzo szanuję. Nie wyraziłem się na tej sali, że nie szanuję Radnych z przeciwnej strony."
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „ Panie Przewodniczący zarzucił mi Pan, że interesują mnie
tylko grosze, i to niewielkie. Natomiast prawda jest taka - jak to powiedział Pan Prezydent, patrząc w sposób
jednostkowy 0,90 zł i 0,20 zł, to niewielkie kwoty, ale mnożąc je przez odpowiednią ilość powodują dość sporą
kwotę. Dzisiejsza podwyżka wody i ścieków w wysokości 0,22 zł, generuje 1 200 000 zł - to już jest kwota nad
którą warto się zastanowić. Interesują mnie sprawy dotyczące rodzin wielodzietnych i tych najbiedniejszych.
Jeżeli Pana to nie interesuje to jest Pana temat. Panie Prezydencie chciałaby się do Pana zwrócić z wnioskiem
dotyczącym dokonania zmian w zasadach dotyczących wyboru metody oraz stawek opłat związanych z
wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Panie Prezydencie, liczne głosy mieszkańców naszego miasta wskazują w sposób jednoznaczny, że zgodnie z
podjętą 23 stycznia 2013 r. uchwałą Rady Miasta przyjęte stawki za odbiór śmieci przez gminę są stanowczo za
wysokie i w sposób znaczący uderzają w rodziny wielodzietnie i osoby najbiedniejsze. Rada miasta przyjęła
jedną metodę, w oparciu o którą przyjęła również stawki opłat za wywóz śmieci, natomiast zgodnie z ustawą z
25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6 k ust. 1 pkt 1 „ rada
gminy dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod
określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty. Dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej
metody ustalania opłat na obszarze gminy . Również w art. 6k ust 4 rada gminy określając warunki opłat zgodnie
z metodą o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia rzedmiotowe,
ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 spełniających ustalone przez
nią kryteria lub określić szczegółowe zasady ustalania tych opłat”. W związku z powyższym wnioskuję o
wznowienie prac nad nową uchwałą Rady Miasta biorąc pod uwagę nowe możliwości zastosowania innych
metod oraz stawek za odbiór śmieci z gospodarstw domowych. Proponuję rozważyć tzw. metodę ryczałtową, tak
jak to zrobiły inne gminy od gospodarstwa domowego stosując np. metody „3+” i "4+” - temat pod rozwagę.
Pan Prezydent na ostatniej sesji powiedział, że jeszcze będziemy procedować nad nową uchwałą. Myślę, żeby
zastanowić się nad tym i przeprowadzić konsultacje społeczne związane właśnie z tymi metodami i stawkami.
Rodziny najbiedniejsze, w których najczęściej jest najwięcej osób oraz rodziny wielodzietne, Panie
Przewodniczący, tam też uderzymy ich po kieszeni. Uważam, że to nie powinno być naszym celem, gdyż ustawa
jest tematem bardzo dobrym, natomiast musimy dostosować takie zasady i takie stawki żeby był wilk syty i
owca cała." Powyższa interpelacja złożona została Panu Stanisławowi Jaszczukowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady Miasta.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: „ Przykro mi to powiedzieć Panie Radny ale to co Pan wygłosił jest stekiem
demagogii. Nie pełni Pan funkcji Radnego od kilku miesięcy, w związku z tym powinien Pan dokładnie
wiedzieć, że są uruchomione pewne procedury. To co Pan mówi o nowelizowanej przez Senat ustawie, żeby ją
teraz wprowadzić do procedur przetargowych jest absolutnie niemożliwe, chyba że od 1 lipca Pan osobiście
będzie dokonywał zbiórki śmieci w mieście. Z tego co Pan mówi bije populizm tak, że aż w oczy szczypie.
Proponuję, żebyście Państwo przyjęli to rozwiązanie, które zaproponowałem - niech system ruszy i zobaczymy.
Pewne rozwiązania być może będą lepsze dla rodzin wielodzietnych czy dla mieszkańców osiedli, ale system
musi ruszyć i możemy go ocenić za 6 czy 9 miesięcy i wybrać to co autentycznie można poprawić. Natomiast
teraz proponując te zmiany i dając je na piśmie, Pan pokazuje się jako wyjątkowy demagog w tej sali. To co Pan
robi jest absolutnie robione pod publiczkę. Nie ma to nic wspólnego z interesem mieszkańców, z dobrem tej
Rady. Pan ma na myśli tylko swój interes, swój populizm i nic więcej."
Stanisław Jaszczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „ Pan Radny Kurpanik po raz kolejny wywołał mnie
do tablicy. Przypomnę Panu, że złożyłem propozycję innego rozwiązania w regulaminie, mianowicie głosowania
od powierzchni - to była propozycja spółdzielni mieszkaniowej. Pan przegłosował propozycję od osoby, że tak
powiem w ramach troski o rodziny wielodzietne – to jest Pana głosowanie. Ja wstrzymałem się od głosu chyba
jako jedyny przy głosowaniu tego regulaminu – to w kwestii wrażliwości, o której Pan tak lubi mówić."
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Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika: „ Dziękuję Pan Radnemu za sprostowanie. Natomiast Panie
Prezydencie w sprawie przetargu na plany zagospodarowania, proponuję w myśl ustawy Prawo zamówień
publicznych obarczyć tego wykonawcę zakazem udziału w postępowaniach na trzy lata - jest to zapisane w tej
ustawie i można go tym dodatkowo ukarać, żeby tzw. "fachowcy" ale od tej drugiej strony nie brali już udziału
w tego typu przetargach i nie szkodzili miastu."
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „ Panie Prezydencie, autentycznie szkoda, że na ostatniej
sesji system nagrywania się uszkodził. Przypomnijcie sobie Państwo co obiecał Pan Prezydent przed podjęciem
uchwały, którą żeśmy podjęli w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Panie
Prezydencie powiedział Pan, że musimy podjąć dzisiaj tę uchwałę z tego względu, że musimy zdążyć żeby nie
stracić dofinansowania do materiałów związanych z promocją. Następnie Pan stwierdził, że jeżeli nadarzy się
możliwość, to przystąpimy do prac nad nową uchwałą. Wtedy dlatego zagłosowaliśmy za tą uchwałą, żeby nie
stracić dofinansowania. Dla mnie liczy się słowo Pana Prezydenta. W związku z tym uważałem, że jeżeli Pan
Prezydent obiecuje, że zajmiemy się tą sprawą jak najszybciej, po przyjęciu tej znowelizowanej ustawy przez
Sejm, która miała zostać przyjęta 4 stycznia, ale została jednak przesunięta na 25 stycznia, to ja przepraszam, ale
chyba coś tutaj nie gra i takie posądzanie Panie Przewodniczący również."
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta o godz. 21:10 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowała: Ksenia Hałacz
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Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 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. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO, Przeciw
10. Piotr Kuczera, PO, Przeciw
11. Franciszek Kurpanik, PO, Przeciw
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Przeciw
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Przeciw
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Przeciw
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 2/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 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. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO, Przeciw
10. Piotr Kuczera, PO, Przeciw
11. Franciszek Kurpanik, PO, Przeciw
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Przeciw
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Przeciw
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Przeciw
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 3/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 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. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO, Przeciw
10. Piotr Kuczera, PO, Przeciw
11. Franciszek Kurpanik, PO, Przeciw
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Przeciw
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
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16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Przeciw
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Przeciw
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 4/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 5/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 6/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
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9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 7/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk Cebula, PiS, Za
2. Michal Chmielinski, BSR, Za
3. Bronislaw Drabiniok, PO, Wstrzymał się
4. Kazimierz Salamon, BSR, Za
5. Zygmunt Gajda, BSR, Za
6. Anna Gruszka, PiS, Za
7. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 8/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk Cebula, PiS, Za
2. Michal Chmielinski, BSR, Za
3. Bronislaw Drabiniok, PO, Wstrzymał się
4. Kazimierz Salamon, BSR, Za
5. Zygmunt Gajda, BSR, Za
6. Anna Gruszka, PiS, Za
7. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 9/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 7 radnych
1. Henryk Cebula, PiS, Za
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2. Michal Chmielinski, BSR, Za
3. Bronislaw Drabiniok, PO, Wstrzymał się
4. Kazimierz Salamon, BSR, Za
5. Zygmunt Gajda, BSR, Za
6. Anna Gruszka, PiS, Za
7. Stanislaw Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Wstrzymał się
9. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Wstrzymał się
11. Franciszek Kurpanik, PO, Wstrzymał się
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Wstrzymał się
14. Jan Mura,BSR,Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Wstrzymał się
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Wstrzymał się
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 10/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk Cebula, PiS, Za
2. Michal Chmielinski, BSR, Za
3. Bronislaw Drabiniok, PO, Wstrzymał się
4. Kazimierz Salamon, BSR, Za
5. Zygmunt Gajda, BSR, Za
6. Anna Gruszka, PiS, Za
7. Stanislaw Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Wstrzymał się
9. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 11/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
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/Głosowanie 12/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 13/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 14/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
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16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 15/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 16/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 17/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
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9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 18/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 19/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 20/
Za – 22 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymał się – 0
1. Henryk Cebula, PiS, Za
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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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 21/
Za – 22 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. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Za
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
/Głosowanie 22/
Za – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk Cebula, PiS, Za
2. Michal Chmielinski, BSR, Wstrzymał się
3. Bronislaw Drabiniok, PO, Za
4. Kazimierz Salamon, BSR, Za
5. Zygmunt Gajda, BSR, Za
6. Anna Gruszka, PiS, Za
7. Stanisław Jaszczuk, PiS, Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO, Wstrzymał się
9. Monka Krakowczyk-Piotrowska, PO, Za
10. Piotr Kuczera, PO, Za
11. Franciszek Kurpanik, PO, Za
12. Leszek Kuska, SR2010, Za
13. Dariusz Laska, PO, Za
14. Jan Mura, BSR, Za
15. Andrzej Oswiecimski, BSR, Za
16. Wojciech Piecha, PiS, Za
17. Jozef Piontek, BSR, Za
18. Jozef Skrzypiec, BSR, Za
19. Henryk Ryszka, BSR, Za
20. Krystyna Stoklosa, PO, Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO, Za
22. Henryk Frystacki, BSR, Za
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