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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie,
współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia
Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku.
Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku.
Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania
i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz
innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto
Rybnik.
Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 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.
Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika.
Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”.
Zbycie nieruchomości.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Przyjęcie darowizny nieruchomości.
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Ustanowienie służebności gruntowej.
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana).
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Hydroinstal).
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
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22. Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię PrzemysłowoHandlową „STEF-POL” Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.
23. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika.
24. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
26. Zakończenie sesji.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 24 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji z dnia 22 maja 2013 r. został przyjęty.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie
pkt. 13 - przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”, ponieważ do Urzędu
Miasta nie wpłynęła jeszcze opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest niezbędna do podjęcia
uchwały. Natomiast Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad
poprzez wycofanie pkt. 20 i 21.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika poinformował, że Radni Klubu BSR i PiS na Komisji byli za
przyjęciem podwyżek dot. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Poprosił, aby Klub PO był wcześniej informowany o planowanej zmianie porządku obrad.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta przeprosił Radnego Kuczerę.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 15 radnych
Przeciw - 9 radnych
Wstrzymało się – 0
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok. /Głosowanie 2/
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
6. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie,
współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia
Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku. /Głosowanie 4/
7. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach. /Głosowanie 5/
8. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku. /Głosowanie 6/
9. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku. /Głosowanie 7/
10. Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania
i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz
innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto
Rybnik. /Głosowanie 8/
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11. Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 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 9/
12. Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika. /Głosowanie 10/
13. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 11/
14. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 12/
15. Przyjęcie darowizny nieruchomości. /Głosowanie 13/
16. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 14/
17. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 15/
18. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana). /Głosowanie 16/
19. Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię PrzemysłowoHandlową „STEF-POL” Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54. /Głosowanie 17/
20. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika. /Głosowanie 18/
21. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
/Głosowanie 19/
22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
23. Zakończenie sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta na wstępie przekazał komunikat nt. zdrowia Prezydenta
Miasta Adama Fudali: „Pan Prezydent znacznie szybciej nabiera sił i zdrowia niż sądzono wcześniej. Dzisiaj jest
bardzo ruchliwy, chce wstawać z łóżka, chce się jak najszybciej udać z powrotem do pracy. Personel medyczny
ma obowiązek jak najdłużej utrzymać go w stanie takim, aby jak najmniej kontaktował się z osobami z zewnątrz.
Pan Prezydent przeszedł dwie poważne operacje. Te operacje i wcześniejszy stan zdrowia spowodowały znaczne
osłabienie organizmu – jakakolwiek infekcja mogłaby przysporzyć wielu kłopotów, stąd Pan Prezydent
przechodząc pewien kryzys po operacji został przeniesiony do sali intensywnej opieki medycznej. Tam z
powodu tego kryzysu został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Dzisiaj z śpiączki jest już
wybudzony i nabiera sił. Natomiast dalej kontakt z nim jest utrudniony za wyjątkiem żony i dzieci, które
oświadczają, że są zdrowe i wchodzą na własną odpowiedzialność na tą salę. Natomiast nikt obcy nie będzie
póki co wpuszczany dopóki stan zdrowia Prezydenta nie ulegnie takiej poprawie, że sam będzie w stanie
walczyć z infekcjami zewnętrznymi, czy bakteriami (…) także jeszcze raz zapewniam, że jest w jak najlepszej
formie i pragnie wracać do pracy, natomiast stan fizyczny organizmu jest taki, że jest to jeszcze dzisiaj
niemożliwe”.
Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Michał Śmigielski przeszedł do informacji nt. prac w mieście.
Przedstawił ważniejsze oficjalne spotkania, które odbyły się w Rybniku w okresie od maja do czerwca. Wśród
ww. spotkań wymienił:
- Jubileusz 100-lecia chóru Seraf,
- Posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
- Wystawę fotografii Agnieszki Fałat pt. „Dzieci z Osiedla B.”,
- Odwiedziny delegacji FITCH Polska w sprawie aktualizacji ratingu,
- Spotkanie z przedstawicielami dzielnic w sprawie budżetu obywatelskiego,
- Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Maroko-Nowiny,
- Obchody Dni Rybnika.
Dalej przeszedł do informacji z zakresu Wydziału Dróg, w których poruszył następujące kwestie:
W zakresie robót będących w trakcie realizacji:
- Opracowanie
projektu
budowlano – wykonawczego
przebudowyul. Rudzkiej, na odcinku od
Obwodnicy Rudzka – Gliwicka do granic Miasta
wraz z obiektem mostowym – zakończenie prac
czerwiec 2013 r.,
- Opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna–
zakończenie prac grudzień 2013 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej –
Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku,
od zaprojektowanego „Węzła Śródmiejskiego” w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna do
skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa – zakończenie prac listopad 2013 r.,
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- Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy
miast Radlin – Rydułtowy – Rybnik – zakończenie robót lipiec 2013 r.,
- Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Sobieskiego – Powstańców – zakończenie robót
lipiec 2014 r.,
- Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika – zakończenie robót wrzesień 2013,
- Przebudowa ul. Prostej przy współudziale kopalni – planowane wykonanie robót budowlanych do 2014 r.,
- Przebudowa ul. Wielopolskiej – podpisanie umowy 20.06.2013 r., planowane wykonanie robót do września
2013 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ul. Raciborskiej – planowane wykonanie
dokumentacji do czerwca 2014 r.,
- Przebudowa kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową – planowane wykonanie robót budowlanych do
października 2013 r.,
- Odtworzenie oświetlenia przy ulicach: Jankowickiej, Młyńskiej oraz Kotucza likwidowanego przez
dotychczasowego właściciela – planowane wykonanie robót do lutego 2014 r.,
w zakresie przetargów będących w trakcie realizacji:
- Remonty chodników wzdłuż ul. Hibnera, Miejskiej i Piłsudskiego – planowane wykonanie robót budowlanych
do września 2013 r.;
- Remont ul. Pochyłej – planowane wykonanie robót do końca br.;
- Remonty obiektów mostowych na ulicach: Hallera, Strzeleckiej, Obwiedni Południowej, Groborza –
planowane wykonanie robót do września 2013 r.,
W zakresie przetargów będących w przygotowaniu:
- Przebudowa przepustów na ul. Wolnej,
- Przebudowa ul. Jastrzębskiej,
- Przebudowa ul. Niepodległości,
- Przebudowa jezdni i chodników przy ul. Małachowskiego,
- Budowa łącznika ul. Jaskółcza – Janiego wraz z odwodnieniem,
- Ekrany akustyczne wzdłuż DK 78 przy placówkach oświatowych.
Kolejnie przeszedł do informacji z zakresu Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji i tak przedstawił
następujące ważniejsze inwestycje i remonty realizowane na terenie miasta:
Roboty budowlane w trakcie realizacji:
- Przebudowa stadionu miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej- termin zakończenia: do 17 lipca 2013 r.,
- Modernizacja i przebudowa Targowisko Miejskiego w Rybniku przy ul. Gen. J. Hallera - termin zakończenia:
do 30 sierpnia 2013 r.,
- Modernizacja kąpieliska RUDA przy ul. Gliwickiej w Rybniku, 21 czerwca 2013 – podpisano umowę, 24
czerwca 2013 – przekazano plac budowy, rozpoczęcie robót jest planowane na 1 lipca 2013.,
- Budowa sali ćwiczeń na potrzeby Zespołu Przygoda, na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy
ul. Świerklańskiej termin zakończenia: do 30 sierpnia 2013 r.,
-Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku – Ochojcu przy ul. B. Klugera
8a - termin zakończenia: do 15 sierpnia 2013 r.,
- Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego w dzielnicy Śródmieście termin zakończenia: do 15 lipca 2013 r.,
Roboty budowlane w obiektach oświatowych planowane do realizacji w trakcie wakacji letnich:
-Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w dzielnicy Północ,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 – wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w dzielnicy Boguszowice-Osiedla,
-Wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym Przedszkola nr
11 w dzielnicy Maroko-Nowiny,
- Remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny,
- Remont instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Paruszowiec-Piaski,
- Budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i cieplną - budowa kotłowni
gazowej c.w.u. wraz z instalacją wewnętrzną w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice,
- Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Kościuszki w dzielnicy
Śródmieście,
- Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych ścian w budynku Przedszkola nr 23 w dzielnicy
Niedobczyce,
- Przebudowa i remont pomieszczeń z adaptacją na sanitariaty w Przedszkolu nr 4 w dzielnicy Ligota – Ligocka
Kuźnia,
- Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście,
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- Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle,
- Remont sanitariatów w budynku Przedszkola nr 22 w dzielnicy Gortatowice,
- Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24 w dzielnicy Popielów,
- Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w dzielnicy Smolna,
- Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w dzielnicy Smolna,
Roboty budowlane zakończone od ostatniej sesji RM:
- Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej w Rybniku na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką
komunalną,
- Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. J. Szafranka,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Warsztatów Mechanicznych Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Świerklańskiej,
- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego, wymiana balustrady i roboty malarskie
w budynku Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach,
- Roboty remontowe w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Kościuszki,
- Remont części ogrodzenia i nawierzchni parkingu na terenie Zespołu Szkół nr 2 w dzielnicy Rybnik-Północ.
Z zakresu działania Wydziału Eklogi przekazał informację, iż trwa realizacja III Etapu „Programu Ograniczenia
niskiej Emisji dla Miasta Rybnika” (instalacja kolektorów słonecznych), a także o przeprowadzonej zbiórce
zużytych baterii i tonerów (podczas akcji zebrano w sumie 72 kg.).
Na koniec poinformował, że pozostałe informacje z zakresu Wydziału Ekologii, a także informacje kulturalne
dostępne będą do wglądu w biurze rady (w załączeniu do niniejszego protokołu).

4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. uzasadnienia
(załącznik do protokołu).
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał dlaczego Hotel Arena został wycofany ze sprzedaży.
Następnie zapytał czy był ogłoszony przetarg na dokumentację kosztorysowo-projektową dot. rewitalizacji
przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz
z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką
Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem, czy może również wykonywała to firma
„topPROJECT”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiadając na pytanie dot. Hotelu Arena wyjaśnił, że na
ten obiekt zostało przeprowadzonych 7 przetargów, które skończyły się wynikiem negatywnym. Obecnie
sytuacja tego hotelu uległa poprawie, ze względu na poprawę kondycji sportowej w mieście (żużel, piłka). Hotel
ma szanse pracować i zarabiać. Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, że na dokumentację techniczną dot.
rewitalizacji ulic Powstańców Śląskich i Sobieskiego był zorganizowany przetarg, który wygrała firma
projektowa. Nadzór autorski dotyczy wyłącznie części związanej z koncepcją wykonaną przez ”topPROJECT”,
czyli pewnego parametrycznego rozpatrywania posadzki w zakresie dostosowania jej do sytuacji wysokościowej
jaka jest na tym obiekcie.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika ponownie zapytał, czy dokumentację projektowokosztorysową wykonuje firma ”topPROJECT”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że nie.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika stwierdziła, że nie jest w porządku w stosunku do mieszkańców,
że PWiK wypracowuje tak duży zysk, że stać go na wypłatę dywidendy, a mieszkańcy Rybnika z roku na rok
muszą płacić coraz więcej za wodę i ścieki. Poinformowała również, że zastanawia ją wysoki koszt budowy
chodnika przy ul. Narutowicza - 500 000 zł, z rezerwą na rozliczenie projektem powykonawczym – 90 000 zł,
a na odszkodowania jest przeznaczona kwota 700 000 zł. Poprosiła, żeby wyjaśnić o jakie chodzi
odszkodowania i jakie były tam postawione parkany. Przypomniała, że ciągle nie ma środków na budowę
chodnika przy ul. Różyckiego w Popielowie.
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Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że chodnik przy
ul. Narutowicza ma kilkaset metrów, a miejsca (szerokości) na wybudowanie tego chodnika było od 40 cm do
50 cm. W związku z tym, że zgodnie z przepisami należy wybudować chodnik min. 1,5 m, należało wyburzyć
ogrodzenie na posesjach, wypłacić odszkodowania i wykupić teren, który jest potrzebny na budowę tego
chodnika. Dlatego koszty związane z odszkodowaniem przekraczają koszt budowy chodnika. Do tego doszła
kwestia związana z przebudową sieci energetycznej. Temat budowy tej inwestycji ciągnął się przez kilka lat.
Wyjaśnił, że tego typu problemy pojawiają się również przy budowie chodnika przy ul. Różyckiego, gdzie będą
dużo większe koszty związane z wykupem terenu potrzebnego pod ten chodnik. Następnie wyjaśnił, że
dywidenda w kontekście obrotów i wielkości budżetu PWiK nie jest duża. Przedsiębiorstwo działa na zasadzie
Kodeksu handlowego, ma zaciągnięte zobowiązania, w związku z tym musi pokazywać minimalny zysk, który
nie jest wysoki. Propozycja firmy była taka, żeby przenieść ten zysk na kapitał zapasowy. Z racji tego, że miasto
daje dosyć duże ulgi podatkowe w opłacie za majątek, który jest zgromadzony w ramach tego przedsiębiorstwa,
to jeżeli jest jakiś zysk Urząd chce, żeby wpłynął do budżetu miasta, chociażby po to, żeby pokrywać inne
potrzeby i wydatki miasta.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy w związku z tym, że w nowej
perspektywie funduszy unijnych nie przewiduje się finansowania budowy lotnisk, to czy miasto ma już jakiegoś
partnera do budowy lotniska w Gotartowicach. Zapytała również czy środki pochodzące z dywidendy PWiK
można zatrzymać i nie uchwalać kolejnych podwyżek, bądź nie wycofywać z porządku obrad punktów dot.
taryf, gdyż fakt ten oznacza, że podwyżki zostaną wprowadzone.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do pytania dot. lotniska wyjaśnił, że na dzień
dzisiejszy jednoznacznie nie można stwierdzić, że nie będzie na to zadanie środków zewnętrznych, ponieważ do
końca nie są określone wszystkie tematy dot. finansowania. Jeżeli to lotnisko nie uzyska dofinansowania z Unii
Europejskiej, to być może będzie jakieś dofinansowanie krajowe – do tej pory Marszałek przewidywał takie
środki na 5 lotnisk w naszym województwie. Jeżeli nie będzie dofinansowania, to trzeba będzie ograniczyć się
do budowy pasa startowego. Obecnie prace projektowe związane z tym pasem są bardzo daleko zaawansowane,
ale zatrzymały się na linii związanej z ochroną środowiska, co wydłuża cały proces projektowania.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiadając na pytanie dot. dywidendy
PWiK wyjaśnił, że nie da się tego zrobić jak zasugerowała Radna. Od wielu lat w mieście jest prowadzona
polityka, żeby na minimalnym poziomie utrzymać wzrost opłat za wodę i ścieki. Stawki są opracowywane
zgodnie z ustawami i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa, następnie są poddawane szczegółowej kontroli.
Podwyżki dot. punktów, które zostały wycofane z dzisiejszej sesji wynikają z tego, że w mieście się inwestuje
i jest zmieniana struktura dot. uzbrojenia. W przypadku oczyszczalni Best-Eko kwestia przygotowywania się do
przejęcia ścieków z Dzielnicy Kłokocin spowodowała, że zostały poniesione inwestycje i automatycznie
amortyzacja „wchodzi” do stawki. Podobnie jest w przypadku spółki Hydroinstal, która również ma obowiązek
wymieniać, remontować czy dobudowywać sieć kanalizacyjną. Głównymi czynnikami wzrostu cen jest
amortyzacja z tytułu wybudowanego majątku oraz wzrost ceny wody, którą musimy kupować na poziomie
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Wysokości stawek są pilnowane, żeby nie było
nieuzasadnionego wzrostu nawet o 1 grosz.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał czy pojawiły się przesłanki do tego aby zwiększyć
środki na dla klubów sportowych w konkursie dotacyjnym w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej – kwota 1 200 000, 00 zł i dla jakich beneficjentów te środki są dedykowane.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że jest to związane z ogłoszeniem otwartego
konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Jest to planowane działanie
w budżecie miasta.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy projekt budowlano-wykonawczy remontu ul. Sportowej
będzie gotowy do końca roku 2013 oraz czy remont tej ulicy będzie wpisany do zadań na rok 2014.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że projekt budowlanowykonawczy ul. Sportowej jest gotowy. Jest również pozwolenie na budowę. Przesunięcia środków wynikają
z tego, że w formie wydatków niewygasających miało to zostać zapłacone do końca czerwca, natomiast z uwagi
na to, że wykonawca opóźnia się z wyniesieniem punktów geodezyjnych w teren po wydaniu zgody na
realizację inwestycji drogowej, miasto nie jest w stanie zapłacić firmie. Będą naliczane kary. Jest to zabieg
wynikający z przepisów finansowych. W projekcie budżetu na 2013 r. został zaproponowany remont
przedmiotowej ulicy, ale z racji różnych cięć został wykreślony. Miasto jest przygotowane na to, żeby taką
inwestycję zrealizować jak tylko pojawią się środki. Pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata. Część ul.
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Sportowej będzie poddana szkodom górniczym, w związku z uruchamianiem nowych ścian wydobywczych
kopalni.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 9 radnych
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy łączne nakłady finansowe i limit
zobowiązań w wysokości 2.778.300 zł w ramach projektu „ Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru
funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa
śląskiego”, jest to kwota przewidziana do zapłaty za dokument strategiczny i dokumentację techniczną, czy
będzie jeszcze przewidywała pokrycie innych rzeczy.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest to diagnoza potencjału rozwojowego
i obejmuje możliwości pozyskiwania jakiś działań związanych z posiadaniem terenu wzdłuż przebiegu
autostrady A1 na terenie gmin, przez które przebiega. Dodał, że są to miękkie projekty z drobnymi kwotami na
inwestycje.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej dodał, że jest to projekt gmin
zlokalizowanych przy przebiegu autostrady. W ramach nowej perspektywy będzie możliwość pozyskania
środków na zagospodarowanie tych terenów lub pozyskanie inwestorów. Żeby móc starać się
o dofinansowanie należy przygotować diagnozę potencjału rozwojowego poszczególnych obszarów. Wszystkie
gminy przez które przebiega autostrada takie uchwały podejmują. Takie opracowanie umożliwi pozyskiwanie
środków w nowej perspektywie na potencjalne wykorzystanie możliwości. Jeżeli miasto tego nie zrobi, to nie
będzie miało możliwości pozyskania środków na przedsięwzięcia, które mogą przyciągnąć inwestorów.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że kwota 2.778.300 zł za samą strategię jest to
bardzo dużo.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał czy został rozszerzony zakres prac dot. przebudowy
ul. Żorskiej, ponieważ zostały zwiększone łączne nakłady finansowe o 1.146.909 zł oraz limit wydatków w 2013
roku i limit zobowiązań o 1.396.909 zł. Zapytał również czy zostały nałożone kary w związku z przedłużeniem
terminu realizacji tego zadania.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiadając na pierwsze pytanie
wyjaśnił, ze są to wykupy terenów. Miasto wykupuje teren pod ulicę Żorską. W związku z tym, że jest to ulica
wojewódzka, właścicielem nieruchomości pod tą ulicą będzie Marszałek, natomiast z konieczności miasto musi
te tereny wykupić i zapłacić sobie tę kwotę (tzw. wlał – wylał). Nie jest to w żaden sposób związane
z inwestycją. Jest to regulacja stanów prawnych. Jeżeli chodzi o kary poinformował, że obecnie trwają
rozliczenia i zamykanie zadania związanego z przebudową ul. Żorskiej. Opóźnienie w realizacji tego zadania
wynosiło ok. 2 dni, czyli ok. 57 000 zł.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę że w uzasadnieniu jest mowa, że zwiększamy
łączne nakłady finansowe o 1.146.909 zł do 45.421.248,93 zł.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że odpowiedział już na
pytanie Radnego Drabinioka. Dodał, że również Skarbnik Miasta omawiając uchwałę wyjaśniał przyczynę
zwiększenia nakładów finansowych. Nie było zabezpieczonych takich kwot w budżecie, gdyż regulacja stanu
prawnego odbywa się na postawie wyceny rzeczoznawcy wynajętego przez Wojewodę, który następnie
dostarcza do Urzędu operat rzeczoznawcy. W tym przypadku działki należały do miasta i jest to wykupienie od
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 9 radnych
6. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie,
współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia
Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Andrzej Oświecimski – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach
oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
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
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
O godz. 17:30 salę opuścił Radny Henryk Ryszka.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Mam mieszane uczucia jak głosować, bo kto daje
i odbiera ten się w piekle poniewiera”. Następnie zapytał czy były podpisywane jakieś umowy dot. dotacji.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że wcześniejsza uchwała była
przygotowana z myślą o ratowaniu uczelni. Kwota dotacji jest ściśle powiązana z umową, która jest
podpisywana. Uczelnie muszą rozliczyć się fakturami dot. wydatków ponoszonych na terenie ośrodka np. za
media, woda, remonty bieżące. W związku z tym, że uczelnia odchodzi, nie będzie wykonywała remontów.
Budynek trzeba będzie przygotować dla następnego podmiotu, który rozpocznie działalność od
1 października.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał, czy właściwym byłoby przyznanie dotacji
proporcjonalnie do momentu, kiedy będzie funkcjonował Uniwersytet Śląski w Rybniku, a nie wszystkim
uczelniom jednakowo na cały rok 2013.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nie jest to dotacja miesięczna, tylko
dot. ponoszonych przez uczelnie kosztów. Jeśli nie będzie faktur, to dotacja nie zostanie przekazana. Gdy będą
faktury związane z wodą, ciepłem, energią elektryczną, wówczas miasto będzie musiało dać dotację uczelni.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy dotacja jest przyznawana na rok kalendarzowy
czy akademicki.
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Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta powiedziała, że jest to związane z rokiem budżetowym,
gdyż dotacja dotyczy opłat za media.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
O godz. 17:37 wrócił Radny Henryk Ryszka.
8. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał na jakim etapie są prace projektowe dot. rozbudowy obiektu.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że prace projektowe zostały zlecone.
W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z firmą wykonującą te prace, na które zostanie zaproszony
dyrektor szkoły i przedszkola.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy zostały wyliczone oszczędności
prowadzenia zespołu w stosunku do funkcjonowania odrębnie tych placówek.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy miasto zyskuje na
wspólnym prowadzeniu kotłowni, będzie funkcjonowała jedna kuchnia, natomiast zostanie zwiększona ilość
personelu, będzie jeden etat administracyjny. W perspektywie najważniejszą rzeczą będzie tylko i wyłącznie
konieczność prowadzenia zgodnie z HACCP jednej kuchni, zmniejszenie personelu pracującego przy
ogrzewaniu (1 kotłownia), będą mniejsze koszty związane z przeglądami kominiarskimi, gdyż dotyczyć będą
jednego budynku. Drugi budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika zapytał o szerokość drogi do szkoły.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że istniejąca droga zostanie poszerzona tak,
aby była możliwość ruchu dwukierunkowego.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał o statystyki dot. ilości dzieci z Dzielnicy Radziejów
i Popielów, które będą uczęszczać do przedszkola
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że przedszkola w Rybniku nie są dla
dzielnicy, tylko dla miasta. Nie ma obwodowych przedszkoli. Do przedszkoli w Śródmieściu uczęszczają nie
tylko dzieci dzielnicowe, ale również przywożone przez mieszkańców różnych dzielnic, ze względu na miejsce
pracy rodziców. Dodała, że może podać ile dzieci urodziło się w Popielowie i Radziejowie do końca 2012 r.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika poinformował Radnego Cebulę, że z pewnością przedszkole będzie
oblegane, gdyż będzie nowoczesne i znajdować się będzie w pięknej okolicy.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że przedszkole i szkoła nie znajdują się obok
siebie. Zapytał ile dzieci uczęszcza do przedszkola znajdującego się przy ul. Grodzkiej i co stanie się z tym
budynkiem po założeniu zespołu, którego siedziba będzie się mieścić przy ul. Gzelskiej.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że przedszkole mieści się w starym
obiekcie, w którym są dwie sale oraz jedna mała, w której znajduje się aż 16 dzieci. W budynku szkoły nie ma
możliwości prowadzenia przedszkola. Budynek przedszkola jest stary, ale w bardzo ciekawej okolicy. Miasto
zamierza rozbudować zespół szkolno-przedszkolnyo co najmniej 4 oddziały przedszkole i w przyszłości
sprzedać stary budynek przedszkola (ze względu na jego stan i drewnianą klatkę schodową, nie ma możliwości
rozbudowy). Wymagania mówią, że dzieci przedszkolne w nowo oddawanych budynkach powinny być na
parterze. Miasto chce pozyskać środki, żeby rozpocząć rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej przy ul.
Gzelskiej i dobudować segment przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci z Dzielnicy Stodoły
i Chwałęcice oraz dzieci m.in. rodziców pracujących w firmie Classen.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał co na to społeczność lokalna i czy była propozycja
mieszkańców, żeby budynek zatrzymać, ponieważ w tej dzielnicy nie ma np. domu kultury.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie zostało
jeszcze nic wybudowane i pusty budynek nie został oddany. Nie było też sygnałów z dzielnicy dot. utrzymania
przedszkola i nadania mu funkcji oświatowej. Szkoła podstawowa i przedszkole pracuje do godz. 15. W takich
budynkach, w mniejszych dzielnicach znajduje się „centrum kultury” (znajduje się w nich stołówka, świetlica,
są ogrzewane). Budynki te można wykorzystać.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
10. Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów,
wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Joanna Kryszczyszyn – 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 zapytała czy nauczyciele, którzy pełnią funkcję
dyrektorów i wicedyrektorów stracą na wynagrodzeniu.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nie. Nauczyciele „tablicowi” powinni
przepracować 18 h i za ten czas dostają wynagrodzenie. Natomiast dyrektorzy muszą zrealizować 3h dydaktyki,
czyli pozostałe godziny mogą zostać rozdzielone pomiędzy nauczycielami, a reszta ich zadań jest związana
z administrowaniem szkołą (załatwianiem dokumentów, planem zamówień, nadzorowaniem remontów).
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zapytał co będzie w przypadku gdy dyrektor nie będzie
nauczycielem. Dodał, że może zostać powołany manager, który będzie zarządzał szkołą.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że warunkuje to ustawa, ale wtedy taka
osoba w ogóle nie podlega tej uchwale. Jeżeli jest ogłaszany konkurs, to z góry są zapraszani kandydaci, którzy
są pedagogami jak również managerami. W przypadku gdy w konkursie będzie startował manager (co jeszcze
nie miało miejsca), to wówczas następowałabym normalna negocjacja z Prezydentem dot. wynagrodzenia i tej
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osoby nie będzie dotyczyć karta nauczyciela. Wówczas w randze wicedyrektora musiałaby znaleźć się osoba
mająca wykształcenie pedagogiczne, która prowadziłaby nadzór pedagogiczny.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy w stosunku do uchwały z 2005 r. zmienia się
liczba godzin.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że jest zmieniany cały załącznik
dot. zniżek.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 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.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z ustną
autopoprawką dot. §1, która polegała na zamienianie wyrażenia „Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 381 ze
zmianami” na „tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 2779”.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika poinformował, że usunięcie §12 znacznie ogranicza
możliwości kontroli przez miasto jednostek szkolnych. Zapytał czy wszystkie punkty muszą zostać usunięte
z tego paragrafu. Dodał, że punkty finansowe były korzystne dla miasta. Byłaby jakaś kontrola miasta nad
wydawaniem wydatków zgodnie z przeznaczeniem.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że jest cały system kontroli.
W przedmiotowym projekcie uchwały uchylamy tylko §12 ust. 2, który mówi kiedy nastąpi wstrzymanie
przekazania dotacji. Wstrzymanie dotacji było problematyczne. W przypadku gdy znajdą się jakieś uchybienia,
urząd musi wydać decyzję administracyjną, która nie ma nic wspólnego z tą uchwałą.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w §12 ust. 2 znajdują punkty, które mówią,
że przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w przypadku: stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej
część została pobrana niezgodnie z przeznaczeniem lub otrzymania od organu sprawującego nadzór
pedagogiczny informacji, że szkoła działa z naruszeniem przepisów prawa.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że jest problem ze wstrzymanie dotacji,
ponieważ w myśl wyroku NSA musi ona być w ratach miesięcznych i nie ma mowy o wstrzymaniu takiej
dotacji. Urząd może wydać decyzję administracyjną i wtedy może przestać płacić.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała o wyniki kontroli.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że kiedy Rada Miasta uchwaliła zmianę,
która dała Urzędowi możliwość sprawdzania list obecności i płacenia tylko za uczniów, którzy przynajmniej
w 50% chodzą na zajęcia, to szkoły same przysyłając sprawozdanie za styczeń, przesyłają również
pomniejszoną liczbę uczniów, co w poprzednich latach nie miało miejsca. Szkoły obawiając się kontroli, same
podają rzetelną liczbę. Oprócz tego Urząd prowadzi kontrolę, która polega na tym, że pracownicy UM wchodzą
do szkół i kontrolują listę obecności i dzienniki. Sprawdzają również czy słuchacze uczestniczą w zajęciach.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy będą ujemne skutki dla budżetu.

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

11/30

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że Radzie Miasta pewnie zależy na tym,
żeby jakość kształcenia była powiązana z pieniędzmi, które Rada przekazuje. Dodała, że chodzi o to, żeby
faktycznie dotacja ta była przeznaczona ściśle na jakość kształcenia.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 - 18:35.
12. Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika.
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.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poprosił, żeby na „e-radzie” zamieścić informacje dot.
m.in. wyłożenia, obwieszczenia, ogłoszenia oraz terminów składania wniosków.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zapytał na kiedy są planowane zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że trzeba znaleźć wykonawcę tego planu.
W związku z tym trzeba opracować specyfikację, ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę. Pierwsze opracowania
mogą się pojawić wiosną przyszłego roku.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. 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.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Wiem, że w tej Radzie jest koalicja BSR i PiS, która ma
większość i wszystko przegłosuje. Uważam, że przyzwoitość nakazuje, żeby najpierw podjąć uchwałę, a potem
wywiesić baner na ul. Zebrzydowickiej, że budynek po komisariacie jest do sprzedaży. W dodatku są tam
podane namiary, gdzie należy szukać informacji. Uważam, że kolejność została trochę zakłócona.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
14. Wydzierżawienie nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
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Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w uzasadnieniu pisze, ze celem dzierżawy
jest wybudowanie przez zainteresowaną grupę handlowców efektownych, jednolitych pawilonów handlowych.
W związku z tym zapytał, czy będą one nawiązywały do obecnych.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że osoby handlujące zwróciły się do
projektanta o przygotowanie koncepcji, która z grubsza przypomina pawilony, które już są posadowione i będą
koloru żółtawo-brązowego.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał, czy w związku z tym, że jest to dzierżawa
na okres 10 lat, osoby handlujące budują to na własny koszt.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że po okresie 10 lat, będą zawierane umowy
3 letnie.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał czy koszt budowy całkowicie ponoszą
dzierżawcy.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Przyjęcie darowizny 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.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika podziękował Prezydentowi za umożliwienie spotkań
z właścicielami drogi oraz za zdecydowane podjęcie działań. Dodał, że jest pod wrażeniem, że przedmiotowa
uchwała w tak szybkim tempie pojawiła się na obradach Rady Miasta. Poinformował, że jest ponad
40 współwłaścicieli terenu, który jest pod drogą. Wreszcie udało się doprowadzić do tego, że miasto przejmie
cały teren na mienie gminy.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika podkreślił, że taki sposób przekazania gruntu do gminy jest bardzo
dobrą inicjatywą.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że wszystko zależy od ludzi. Niewiele osób
rozumie, że tego typu działania są dla dobra gminy, a mieszkańcy z tego korzystają.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika zapytał czy w tej darowiźnie była sprawa związana
z wykonaniem tej drogi na koszt miasta.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że drogę trzeba będzie utwardzić. Szansa
wybudowania tej drogi rośnie, kiedy jest to darowizna, a nie jeszcze koszt podniesiony o wartość wykupu.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy istnieje możliwość zagospodarowania tych dróg
betonitami.
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Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak. Dodał, że ludzie są chętni do tego, aby
taki trud podjąć.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika poinformował, że współwłaściciele tego terenu wierzą w to,
że będzie przychylność Rady Miasta i Pana Prezydenta i droga nabierze realnego kształtu. Jest deklaracja ze
strony Urzędy Miasta, że zadba o ten teren i mieszkańców. Poinformował, że dobrze się dzieje, że regulowane są
własności dot. terenów pod drogami.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. 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.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zaproponował, żeby te tereny pozostały terenami przemysłowymi.
Dodał, że w tym celu tereny te należy zrekultywować i ściągnąć firmy, które dawałyby nowe miejsca pracy.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. 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.
Krysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy służebność będzie bezprzedmiotowa, jeżeli
nieruchomość otrzyma status drogi publicznej.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana).
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
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19. Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię PrzemysłowoHandlową „STEF-POL” Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała ile do tej pory Rada Miasta wydała takich zezwoleń i czy
był już taki przypadek.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że pamięta 2 takie przypadki.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała czy istnieją czasy ramowe udzielenia takiej zgody.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że nie.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała co będzie jeżeli ta firma straci dobre imię.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że jest to zastrzeżony znak, który stanowi
jakąś wartość prawną, gdyż można go używać jako przedmiotu zbycia czy nabycia. To czy firma jest solidna czy
też nie, jest innym zagadnieniem. W tym przypadku chodzi o to, żeby znak graficzny objąć patentem.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika wyjaśnił, że to jest raczej objęcie ochroną znaku
towarowego. Odpowiadając Radnej Gruszka wyjaśnił, że firma mogłaby go używać, bez względu na swoją
reputację. W tym przypadku chodzi o to, żeby ktoś im tego nie podkradł. Jeżeli firma buduje sobie swoją renomę
i chce zarobić na tym znaku to należy mieć nadzieję, że nikt się pod nich nie podszyje i będą prosperowali jak
najlepiej.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
20. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika.
Grzegorz Słodkiewicz – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych przedstawił projekt uchwały.
Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika” „Żebyśmy się nie zdziwili jak Wojewoda każe nam
pozmieniać ten statut, bo podobno ostatnio ma takie obyczaje, że się do tego dość mocno wtrąca. Nie zdziwmy
się jak będzie coś trzeba więcej zrobić.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
21. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Rybniku.
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Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie
Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poprosił o dokończenie chodnika przy ul. Zygmunta Starego.
Następnie poinformował, że osiedla nie są przygotowane do nowych zasad dot. segregacji odpadów, które będą
obowiązywać od 1 lipca br.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że zapisał uwagę Radnego
dot. chodnika. Następnie przedstawił informację dot. przygotowania miasta do nowych zasad gospodarowania
odpadami.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że spółdzielnie mieszkaniowe są
przygotowane do „ustawy śmieciowej”. Dodał, że brał udział w spotkaniu, na którym obecni byli
przedstawiciele Urzędu oraz spółdzielni mieszkaniowych i ma wątpliwości czy miasto i firma, która będzie
wywoziła śmieci są do tego przygotowane. Zwrócił uwagę, że w dniu 1 lipca na osiedlach nie będzie
pojemników na odpady, ponieważ nie są dostępne na rynku. Pojemników tych nie ma zarówno firma jak
i miasto, które mogło je kupić. Stwierdził, że pytanie, czy spółdzielnie są przygotowane do „ustawy śmieciowej”
jest pytaniem retorycznym – na dzień dzisiejszy bez odpowiedzi. Zdziwił się dlaczego miasto zorganizowało
przetarg na 2,5 roku, jeśli ustawa dopuszcza 5 lat. Dodał, że firma może kupiłaby pojemniki, ale na 2,5 roku jej
się to nie opłaca. Opłaty za pojemniki, które są przemilczane w „ustawie śmieciowej” oraz uchwałach
wyparowały, lokatorom trzeba będzie naliczyć dodatkowe opłaty, podobnie jak jest to w przypadku opłat za
wodę, gdzie jest doliczona opłata za odczyt czy fakturę. Stwierdził, że jest to źle zrobione. Spółdzielnie są
przygotowane do nowej „ustawy śmieciowej”, natomiast muszą po prostu mieć pojemniki.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej potwierdził, że problem poruszony przez
Radnego Jaszczuka rzeczywiście występuje. Przypomniał, że od 1,5 roku były prowadzone rozmowy,
w związku z tym był czas, żeby przygotować się do nowych zasad dot. gospodarowania odpadami.
Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości, w tym zarządy spółdzielni mieszkaniowych, żeby się do
tego przygotowali. Poinformował, że uwagi, które w imieniu spółdzielni przekazał Radny Jaszczuk wypłynęły
też na tym spotkaniu. Wykonawcy podstawią inne otwarte pojemniki, które będą opisane (papier, szkło itd.).
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zapytał kiedy będzie przejezdna droga przez tzw. wał północny
i czy ul. Tkoczów zostanie oddana w 2014 roku. Zwrócił uwagę, że zalewana droga pomiędzy ul.
Małachowskiego, a Błękitną oraz, że ul. Jastrzębska od torów kolejowych do granic miasta jest w fatalnym
stanie. Poinformował, że jest zdegradowany chodnik przy ul. Kościuszki przy pawilonie Żabka, ponieważ
wjeżdżają tam samochody dostawcze. Zaproponował, aby w tym miejscu zrobić zatoczkę.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej przypomniał, że droga przez wał jest
wpisana w budżecie. Obecnie są prowadzone rozmowy z Kopalnią, ponieważ ta droga ma zostać
wyremontowana i połączona z ul. Świerklańską. Jest zawarte porozumienie pomiędzy miastem, a Kopalnią,
która ma wykonać znaczną część brakującego nasypu. Istnieje szansa, że w tym roku będzie ona przejezdna.
Odnosząc się do zalewania drogi pomiędzy ul. Małachowskiego i Błękitną wyjaśnił, że będzie budowany
zbiornik retencyjny. Rury, które pod torowiskiem kolejowym Kopalni miały odprowadzać wodę, od wielu lat są
zasypane i niedrożne, Urząd wystąpił o pozwolenie na budowę. W związku z tym, że teren na którym ma zostać
posadowiony zbiornik należy do Gminy Świerklany, miasto wystąpiło do tej gminy o pozwolenie na budowę.
Gmina ta wydała decyzję, za którą kazała sobie bardzo słono zapłacić. W związku z tym miasto odwołuje się od
tej decyzji, SKO ją uchyliło. Odpowiadając na pytanie dot. ul. Jastrzębskiej wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą
budżetową jest uruchomione postępowanie przetargowe. W tym roku będzie ona przebudowana zarówno na
odcinku od przejazdu kolejowego do granicy ze Świerklanami, jak również od tego przejazdu kolejowego do ul.
Błękitnej. Odnosząc się do sklepu Żabka, to sprawę można skierować do Policji, żeby nie niszczono chodników.
Poinformował, że poprosi Policję o częstszą interwencję. Dodał, że sprawdzi czy można w tym miejscu zrobić
jakiś parking.
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Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że na ostatniej sesji prosił Pana Skarbnika
i Pana Prezydenta o przygotowanie zestawienia strat poniesionych przez miasto w związku z przebudową ulicy
Żorskiej i Wodzisławskiej. Pan Koper na dzisiejszej sesji poinformował, że takie zestawienia nie są gotowe.
W związku z tym poinformował, że wniosek w powyższej sprawie złoży na piśmie. Zapytał o remont ul. Pod
Lasem oraz jak wygląda sprawa związana z projektem drogi Pszczyna – Racibórz i czy mieszkańcy mogą się
z nim zapoznać. Zapytał również czy w tym roku planowane są wykupy gruntu pod tę drogę. Następnie
przytoczył odpowiedź, którą otrzymał od Pani Ewy Ryszki – Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie wykonania
15m chodnika na skrzyżowaniu ul. Dolnej z Nacyńską.Z powyższej odpowiedzi wynika, że biorąc pod uwagę
ruch pieszych, należy uznać za konieczne wykonanie utwardzenia ciągu pieszego, natomiast w planie budżetu
miasta na 2012 r. nie przewidziano środków na takie zadanie, dlatego wykonanie tego zdania będzie możliwe
tylko w sytuacji pozyskania oszczędności z innych robót zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym.
Radny Kurpanik stwierdził, że jest to skandal i że w tej sytuacji należałoby zadać pytanie na ile Urząd Miasta
wycenia zdrowie lub życie osób poruszających się po tym chodniku. Zdziwił się czy naprawdę nie stać Urząd
Miasta, żeby położyć kilka metrów chodnika. W tym miejscu rozjechałoby 2 dzieci – tę informację Radny
przekazał już Panu Koperowi.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że jest przygotowywany
przetarg dot. remontu ul. Pod Lasem. Pojawił się problem, gdyż mieszkańcy tej ulicy nie chcą zezwolić na
realizację tego zadania i chodnika, ponieważ żeby wybudować chodnik trzeba zająć prywatny teren, natomiast
właściciele nie wyrażają na to zgody. Odnosząc się do kwestii związanej z projektem drogi Racibórz – Pszczyna
potwierdził, że miał zostać zakończony w czerwcu br., natomiast został podpisany aneks i prace zostały
przesunięte na grudzień, czego przyczyną są problemy związane z uzgodnieniami. Projekt budowlany
i wykonawczy jest gotowy, natomiast w ramach tego zadania biuro projektowe ma obowiązek przedstawić
uzgodnienia środowiskowe i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, żeby można było uruchomić cały
proces wyceny działek, wykupu nieruchomości i przygotowania się do budowy. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska zajmuje się już tą sprawą siedem miesięcy, na co Urząd nie ma wpływu. Decyzja środowiskowa
pozwoliłaby ostatecznie zamknąć sprawę, wówczas można byłoby starać się o pozwolenie na budowę. Aneks
został zawarty z konieczności. Urząd zakładał, że w tym roku rozpocznie się procedura wykupów, generalnie
jest to przewidziane na rok 2014. Odnosząc się do chodnika przy ul. Dolnej poprosił Radnego Kurpanika, żeby
nie nadużywać dużych słów. Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć na pytanie Radnego. Urząd uznał
zasadność wybudowania przedmiotowego chodnika. Nie ma takiego zadania w budżecie. Radny może
powiedzieć wszystko, co chce, natomiast Prezydent może zrobić to, na co pozwala mu prawo. Miasto
przymierza się do budowy tego chodnika, ale muszą pojawić się oszczędności z innych zadań. Takich miejsc
jest w mieście bardzo dużo i niestety nie ma na wszystko pieniędzy.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że jest zaskoczony informacją dot. niewyrażenia
zgody na budowę chodnika przez mieszkańców ul. Pod Lasem. W związku z tym zapytał czy przedstawiciele
Urzędu Miasta kontaktowali się wcześniej z tymi mieszkańcami. Poprosił o przygotowanie listy osób
niewyrażających zgody na budowę tego chodnika. Zaproponował, że razem z Radą Dzielnicy spróbuje ich
przekonać, aby zmienili zdanie. Odnosząc się do budowy chodnika przy ul. Dolnej, zapytał czy na każde roboty
musi być ogłaszany przetarg. Koszt budowy tego chodnika będzie bardzo mały.
Kazimierz Salamon – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że na ulicy Reymonta (na wysokości
ul. Wiejskiej) zapadła się nawierzchnia drogi. Poprosił, żeby zająć się tą sprawą.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do wypowiedzi Radnego
Kurpanika wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, musi to zostać zrobione w ten sposób, żeby nikt nie miał pretensji
zarówno do Radnego Kurpanika, jak i do Prezydenta.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy rzeźba na rondzie w Gotartowicach będzie
uzupełniona o głowę i dlaczego został ofoliowany radar znajdujący się na ul. Prostej (przed stacją benzynową).
Zapytała również, czy na parkingu przy ul. Reymonta istnieje możliwość wydzielenia miejsce parkingowych dla
osób, które mają wykupione karnety, ponieważ często nie mogą zaparkować.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że rzeźba nie będzie miała
głowy. Wszystkie radary są ofoliowane, ponieważ zmieniły się przepisy i nie pozwalają na posadowienie
słupów radarowych, jeżeli nie jest umieszczone w nich urządzenie. Rybnik ma jedno takie urządzenie. Urząd
wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z zapytaniem, czy miasto może zasłaniać nieużywane słupy
i dokonywać wymiany urządzenia dokonującego kontrolę prędkości. Nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.
Interpretacje były takie, że jeżeli w danym słupie nie ma urządzenia, to powinien zostać zlikwidowany.
Następnie poinformował, że jest zaskoczony sprawą dot. parkingu przy ul. Reymonta, ponieważ przez dłuższy
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czas świecił pustkami. Obecnie ZUS wystąpił z prośbą o wydanie karnetów dla 200 osób. Takie miejsce jest
wydzielone. Osoba posiadająca karnet, powinna na tym parkingu znaleźć miejsce.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że dochodzą do niej informacje, że szkoła
rzemieślnicza znajdująca się przy ul. 3 Maja prowadzi nieuczciwą rekrutację uczniów – rodzice i uczniowie
dowiadują się, że klasy zawodowe mieszczą się tylko w szkole zawodowej (co jest nieprawdą), z ZSB
9 uczniów zabrało dokumenty twierdząc, że w momencie kiedy byli załatwiać praktykę u pracodawcy, to
powiedziano im, że ją dostaną jeżeli pójdą do szkoły rzemieślniczej. Taka sytuacja powtarza się kolejny rok.
Szkoła rzemieślnicza funkcjonuje już 3 lata. Zapytała, czy miasto może zwrócić uwagę tej szkole, żeby
prowadziła uczciwą rekrutację.
O godz. 20:05 salę opuścili: Radny Leszek Kuśka oraz Radny Wojciech Piecha.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że miasto może przedstawić Izbie
Rzemieślniczej wypowiedź Radnej. W rzeczywistości prawa, Izba Rzemieślnicza, która zrzesza rzemieślników
dających praktykę może warunkować przyjęcie na praktykę tym, że uczeń będzie uczęszczał do tej szkoły. To
nie jest zabronione prawem. Urząd Miasta nie jest w stanie ingerować w umowę pomiędzy rzemieślnikiem, a
„pracownikiem młodocianym”. Izba Rzemieślnicza do swojej szkoły przyjmuje tylko i wyłącznie „pracowników
młodocianych”. Poruszana przez Radną sprawa nie jest w zakresie kontroli miasta.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poprosiła o interwencję dot. nieuczciwej promocji tej szkoły.
Nieprawdą jest, że szkoła zawodowa znajduje się tylko w szkole rzemieślniczej.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że miasto wyśle pismo w tej sprawie,
ale może nie być żadnego efektu.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że jest wielkie zapotrzebowanie na budowę
przedszkola w Boguszowicach. Obecnie przedszkolaki mieszczą się w 4 budynkach. Poinformowała, że przy
Gimnazjum Nr 7 jest wolny teren na którym mogłoby powstać przedszkole. W związku z tym poprosiła, aby
w przyszłym roku w projekcie budżetu uwzględnić taką inwestycję.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że miasto przygotowuje się do
następnego rozdania środków unijnych. Dzielnica Boguszowice Stare jest brana pod uwagę w zakresie
pozyskania środków na budowę przedszkoli.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poparł wniosek Radnej Anny Gruszka dot. budowy
przedszkola w Dzielnicy Boguszowice Stare. Poruszył sprawy związane z gradobiciem, które miało miejsce
10 czerwca br. W związku z tym zapytał kiedy nastąpią pierwsze wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych
i jakiej będą wielkości. Zapytał jak wygląda sprawa z motocyklem ratunkowym dla Rybnika. Przypomniał
o deklaracji Posła Marka Krząkały oraz Pana Grzegorza Wolnika - Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,
która miała przyczynić się do funkcjonowania tego motocykla.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że największe skutki gradobicia
zaobserwowano w Boguszowicach i Kłokocinie – 90% zgłoszeń pochodziła z tych dzielnic. Szkody zostały
zgłoszone na 218 posesjach prywatnych i 19 obiektach komunalnych. Została udzielona pomoc w postaci
uruchomienia jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rybnika.
Prezydent powołał Komisję w zakresie inwentaryzowania i szacowania szkód. Protokoły pojawiły się
18 czerwca. Szkody w mieniu komunalnym są szacowane na kwotę blisko 135 000 zł, natomiast w mieniu
prywatnym ok. 616 000 zł. Najprawdopodobniej od najbliższego wtorku zostaną uruchomione wypłaty
odszkodowań. Przepisy prawa mówią o tym, że wypłata jest uzależniona od „portfela” wnioskodawcy. Odrębną
sprawą są odszkodowania z ubezpieczeń. Większe zakłady pracy z rejonów, na których wystąpiły największe
szkody uruchomiły fundusze socjalne na pomoc finansową dla pracowników, których nieruchomości zostały
uszkodzone w wyniku tego żywiołu. Odnosząc się do motocykla ratunkowego poinformował, że jest nowy
dyrektor szpitala, z którym porozmawia w tej sprawie.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał gdzie można kupić worki na śmieci. Poprosił, żeby
taką informację wraz z harmonogramem wywozu odpadów rozwoziła firma odbierająca odpady.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że taka informacja jest
rozsyłana przez Urząd i firmę odbierająca odpady. Ponadto jest dostępna na stronie internetowej Rybnika. Taką
informację otrzymali również rady dzielnic oraz księża. Miasto będzie obsługiwać firma Eko oraz Transgór oraz
współpracująca z nimi firma ZEF. Worki będzie można kupić również w firmie Eko i Transgór. Oficjalnie
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Urząd nie może powiedzieć w jakich sklepach można kupić worki, ponieważ byłaby to reklama, są one dostępne
w coraz większej ilości sklepów.
Wojciech Kiljańczyk – Rady Miasta Rybnika poruszył sprawę budżetu partycypacyjnego - zaapelował, aby
w przyszłości tak planować nabór wniosków, żeby chociaż w części nie pokrywał się z okresem wakacyjnym.
Następnie poruszył sprawę dot. współpracy ze spółdzielniami w zakresie wykonania budżetu partycypacyjnego,
ponieważ obecnie jest to niemożliwe. Stwierdził, że gmina nie powinna inwestować na mieniu, który jest
własnością spółdzielni, natomiast zapytał czy są inwestycje, które można by przeprowadzić na terenach
należących do spółdzielni np. budowa placu zabaw lub siłownie.
Joanna Kryszczyszn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że uwagi Radnego zostały zapisane
i zostaną wzięte pod uwagę podczas następnego budżetu partycypacyjnego.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w związku z podniesieniem podczas
opadów stanu rzeki Ruda, mieszkańcy ul. Partyzantów proszą, aby podwyższyć wał na tej rzece w kierunku
Gotartowic oraz Paruszowca (od strony łąk). Następnie poprosił Panią Prezydent Kryszczyszn, aby zwróciła się
do Dyrektor PKP w Katowicach, z prośbą o wyburzenie budynku znajdującego się przy przejeździe kolejowym
przy ul. Za Torem. Budynek ten stanowi zagrożenie. Zapytał dlaczego firma, która miała zacząć remontować
mostek przy ul. Za Torem nie zaczęła jeszcze prac. Poprosił o remont chodnika przy ul. Wolnej.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w dniach 11 i 12 czerwca miały miejsce
intensywne opady deszczu, które spowodowały podniesienie poziomu wód w rzekach i różnego rodzaju
potokach. W rejonie ul. Partyzantów była podejmowana akcja doraźnego zabezpieczenia, gdyż woda
przemieszczała się w kierunku domów mieszkalnych. W akcji brali udział strażacy z OSP i PSP oraz rybnickie
służby miejskie, umieszczono tam 2000 worków z odpowiednią ilością piasku. W ten sposób uniknięto zalania
domów. Taka sytuacja w tym rejonie powtarza się często, w związku z tym jutro odbędzie się spotkanie
z powyższymi służbami oraz administratorem rzeki. Celem tego spotkania będzie znalezienie sposobu
rozwiązania problemów w rejonie ul. Partyzantów, aby w przyszłości nie występowały tego typu zjawiska.
Odnosząc się do obiektu PKP przy ul. Za Torem poinformował, że ten temat poruszy z Panią Dyrektor PKP.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że nie wie dlaczego dzisiaj
firma nie przyjechała remontować mostku. Odnosząc się do chodnika poinformował, że ma nadzieję, że razem
z Radnym Oświecimskim się nim przespacerują.
Józef Skrzypiec – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z pojawienia się firmy na Kąpielisku Ruda.
Zapytał o remont ul. Rudzkiej w Chwałęcicach. Podziękował za prace dzięki którym nie było podtopień na ul.
Nadbrzeżnej oraz Basztowej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że z ul. Rudzką
w Chwałęcicach jest problem dot. decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Projekt jest gotowy (8 km
drogi). Odcinek tej drogi w Chwałęcicach miał zostać zrobiony 2 lata temu. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska nie wyraziła zgody, żeby wydać decyzje środowiskowe dla fragmentu drogi. Zostanie ona wydana,
kiedy będzie gotowy projekt całej drogi. Ten projekt jest gotowy od paru miesięcy, natomiast miasto nie potrafi
uzyskać decyzji środowiskowej, na podstawie której wydałoby decyzję pozwolenia na budowę. Pomimo tego, że
w tym roku są pieniądze na ten fragment ul. Rudzkiej, nie można uruchomić zadania. Interwencje miasta nie
pomagają.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika poinformował o złym stanie drogi na ul. Niepodległości
(skrzyżowanie do Marklowic). Zapytał czy Kopalnia przyczyni się do remontu ulicy Niepodległości i kiedy ta
droga zostanie zamknięta. Poprosił o remont skrzyżowania ulic Okulickiego i Śląskiej. Dodał, że jest to
niebezpieczne skrzyżowanie.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do remontu
ul. Niepodległości wyjaśnił, że jest podpisana ugoda z Kopalnią, która w niewielkiej części sfinansuje to
zadanie. Droga będzie zamknięta, ponieważ trzeba zburzyć most i wybudować go od nowa. Prawdopodobnie
prace rozpoczną się w sierpniu. Poinformował, że sprawdzi co dzieje się na skrzyżowaniu w kierunku
Marklowic. Odnosząc się do skrzyżowania ulic Okulickiego i Śląskiej poinformował, że jest to dosyć trudny
temat, na który mają wpływ sprawy własnościowe. Urząd szuka rozwiązania, aby to skrzyżowanie było
bezpieczne.
Henryk Frystacki – Radny Miasta Rybnika poinformował o niedrożnym odcinku odwodnienia od ostatniej
posesji do rzeki Ruda w Dzielnicy Wielopole. Przy większych opadach posesje od skrzyżowania Gliwickiej
Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

19/30

z Lipową mogą zostać podtopione. Poinformował, że ul. Lipowa jest w fatalnym stanie. Zapytał, czy będą
funkcjonowały ekrany przy DK78 w Dzielnicy Wielopole. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym znajdującym
się w tej dzielnicy jest chodnik, który ma szerokość 75 cm.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że rozezna sprawę dot.
odwodnienia, natomiast prawdopodobnie rowy o których mówi Radny Frystacki są na terenach prywatnych,
w związku z tym właściciel terenu ma obowiązek utrzymywać rów w takim stanie, żeby nie dochodziło do
zalewania terenu. Jeżeli jest to na terenach miasta, tę sprawę przekaże do Wydziału Ekologii. Poinformował
również, że sprawdzi stan ul. Lipowej. Odnosząc się do ekranów wyjaśnił, że również dotyczy to Dzielnicy
Zamysłów (przy szkole podstawowej) i Smolna (przy szkole podstawowej raz przedszkolu przy ul. Reymonta).
Dodał, że przy zespole szkolno-przedszkolnym, Urząd chce odstąpić od ekranów, zamieniając je na płot
i poszerzenie chodnika oraz wymianę okien w szkole na dźwiękoszczelne, co rozwiąże problem.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika podziękował Radnemu Salomonowi za interwencję w sprawie
ul. Reymonta. Przypomniał, że już w tej kwestii zwracał się do Prezydenta. Wyraził nadzieję, że w związku
z remontem drogi za Policją, nowe oznakowanie poziome umożliwi wjazd na parking (obecnie jest tam ciągła
linia). Wyraził swoje niezadowolenie z odpowiedzi na złożoną interpelację dot. zmiany zapisów uchwały
w sprawie regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej. Zaproponował, aby na
sesji wrześniowej wprowadzić zmianę do tego regulaminu w kształcie wnioskowanym przez mieszkańców.
Poruszył również kwestię interpelacji dot. budowy kanalizacji na ul. Buhla w Zebrzydowicach, gdzie znajduję
się kilka domów. Stwierdził, że w ramach budowy tej inwestycji została wybudowana tylko „namiastka
kanalizacji”.
Joanna Kryszczyszn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiadając na pytanie dot. przejazdów komunikacji
miejskiej wyjaśniła na czym polega system pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską, w związku
z tym, propozycja poruszona przez Radnego w interpelacji jest niemożliwa.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że temat ul. Reymonta nie
został zapomniany, tylko Urząd nie wie co jest przyczyną, że droga ta się zapada. Odnosząc się do ul. Buhla
wyjaśnił, że fragment tej drogi pod lasem, jest wybudowany przez Rybnik. Ciąg kanalizacyjny jest skierowany
w kierunku przepompowni mieszczącej się na terenie Jejkowic. Gmina ta z powodu braku środków nie
wybudowała całej zlewni, dlatego tych klika domów, o których wspomniał Radny Drabiniok nie może zostać
podłączonych do kanalizacji. Miasto niejednokrotnie w tej sprawie podejmowało rozmowy z władzami Jejkowic
- gmina dokończy inwestycję, natomiast niewiadomo kiedy. Z Prezesem PWiK zostało uzgodnione, że
wodociągi rybnickie wybudują przepompownię w Jejkowicach. Najprawdopodobniej w przyszłym roku zostaną
uruchomione działania, żeby się do tego przygotować w ramach zmienionego planu inwestycyjnego
przedsiębiorstwa. Nie jest tak, że tą sprawą się nikt nie zajmuje. Nie jest to temat, który można rozwiązać
jednym stwierdzeniem lub w czasie tygodnia.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w odpowiedzi na jego interpelację nie było
wspomniane, że przedmiotowa inwestycja zostanie dokończona. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Prezydent
Kryszczyszn, stwierdził, że jeżeli całym systemem rządzi serwer i GPS, to zawsze wiadomo w którym miejscu
jest autobus. Dodał, że w elektronice nie ma rzeczy niemożliwych.
Joanna Kryszczyszn – Zastępca Prezydenta Miasta: „Wiem, że z Pana wiedzą zrobiłby to Pan
błyskawicznie.” Przypomniała, że system obowiązujący w Rybniku jest z 2006 r. Obecnie mamy 2013 r.
i są dużo większe możliwości. Następnie dodała: „Jestem w stanie wpuścić Pana do systemu, który jest w ZTZ
i będę czekała na szybką, błyskawiczną operację, jak jest Pan w stanie to rozegrać.”
Poinformowała, że propozycja Radnego na dzień dzisiejszy jest niemożliwa.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał, czy w związku z upływem terminu
składania deklaracji, wiadomo, ile mieszkańców ma Rybnik. Następnie nawiązał do wypowiedzi Pana
Pełnomocnika, z której wynikało, że planuje się budowę ekranów akustycznych na wysokości przedszkola
i szkoły przy ul. Reymonta. W związku z tym zapytał co będzie z barierkami, które zostały tam niedawno
postawione przy okazji remontu nowej drogi i co będzie z naturalnymi ekranami, które w tym momencie tworzą
żywopłot i drzewa.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że nie jest w stanie
powiedzieć ile obecnie jest mieszkańców w Rybniku. Do systemu zostało wprowadzonych 18 000 deklaracji
z 20 000 złożonych. Nie ma również wprowadzonych deklaracji spółdzielczych. Odnosząc się do barierek
poinformował, że zabezpieczają ruch pieszych, natomiast ekran akustyczny będzie po stronie zewnętrznej, czyli
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po stronie chodnika. Miasto chce żeby zostało to zrobione w taki sposób, żeby nie ucierpiało żadne drzewo.
W przypadku tych dwóch obiektów są decyzje nakazujące miastu wybudowanie tych ekranów.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika odnosząc się do wypowiedzi Radnego Mury dot. motocykla
ratunkowego wyjaśnił, że Poseł Krząkała w tej sprawie dwa tygodnie temu spotkał się z Wojewodą. Temat
będzie dalej wyjaśniany. Poinformował o występujących dziurach na wiadukcie na ul. Wodzisławskiej. Zapytał,
dlaczego nie działa oświetlenie na tym wiadukcie. Zwrócił uwagę na dziury w jezdni na ul. Konarskiego.
Wspomniał o zalanym przepuście pod ul. Żwirową. Zaapelował, że w związku z nieobecnością przedstawicieli
miasta podczas obchodów 20-lecia Gminy Jejkowice, aby brać udział w uroczystościach organizowanych przez
sąsiednie gminy.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy zlecony projekt drogi Racibórz – Pszczyna
będzie realizowany zgodnie z koncepcją, która jest na stronie internetowej Rybnika.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że tak. Projekt przewiduje
możliwość etapowania. Będzie to uzależnione od środków finansowych.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że na stronie Rybnika jest podany koszt
budowy tej drogi w wysokości 700 000 000 zł, natomiast z informacji prasowych wynika, że koszt tej drogi ma
zamknąć się kwotą 560 000 000 zł.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że 700 000 000 zł
szacunkowo jest to koszt inwestycji, czyli budowy drogi i wykupu terenów, w granicach 80 000 000 –
100 000 000 zł. Faktycznie koszt budowy został oszacowany na kwotę ok. 560 000 000 zł, dofinansowanie
w wysokości 300 000 000 zł odnosi się do tej kwoty.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że w związku z pracami dot. miejskiej sieci
szerokopasmowej chodnik w Boguszowicach jest w fatalnym stanie. Prosiła żeby zwrócić uwagę firmie
wykonującej te prace.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika, zapytał, czy w Rybniku funkcjonuje program wspierania
bezdomnych osób. W godzinach nocnych na klatkach schodowych w blokach śpią bezdomni. Po interwencji
Straży Miejskiej są wyprowadzi, ale znowu wracają. Poinformował o występujących dziurach na ul. Młyńskiej
od ZUSu w stronę sklepu RuckZuck. Poprosił o wyrównanie dziur znajdujących się na ul. Mikołowskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Sosnową. Dodał, że jadąc od strony Katowic w tym miejscu tworzą się korki.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że sprawy dot. dziur
zostały zapisane. Przypomniał, że jest uruchomiony program łatania dziur, jednak nie zawsze pozwalają na to
warunki pogodowe. Jest przygotowywana koncepcja żeby przebudować układ komunikacyjny w tamtym rejonie.
Cała ul. Mikołowska musi zostać wyremontowana. Poinformował, że wnioski złożone przez Radnego Kuczerę
również zostały zapisane.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że istnieje program dot. bezdomnych.
OPS przygotował mieszkania na realizację takiego programu. Straż Miejska w okresie zimowym umieszcza
takie osoby w ośrodkach m.in. Brata Alberta. Osoby bezdomne z wyboru chcą prowadzić taki styl życia. Pomoc
ze strony miasta polega na zapewnieniu mieszkania, opiece i wsparciu pracowników socjalnych. Tego typu
sprawami zajmuje się OPS.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że środki na remont ul. Pod Lasem były
zabezpieczone w budżecie na 2011 r. i nieraz składał za to podziękowania. Poinformował, że czuje się oszukany.
Zdziwił się dlaczego przez tyle czasu nie zostały dokonane przeniesienia własności gruntów, które zgodnie
z projektem mają być pod chodnikiem. Zapytał, czy w tym roku zostanie rozpoczęty remont ul. Pod Lasem.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Zakładam, że tak. Panie Radny, jeżeli
jest zrobiony projekt, geodeci muszą wytyczyć teren, a mieszkaniec przegania ich widłami, psami albo siekierą,
to przepraszam bardzo. W tym momencie kwestia uruchomienia zadania wymaga wytyczenia geodezyjnego.”
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika podziękował Radnemu Kurpanikowi, że publicznie złożył
deklarację, że będzie współpracował z Radą Dzielnicy Zamysłów. Dodał, że ma nadzieję, że nie tylko w sprawie
ul. Pod Lasem. Poinformował, że są zalewane posesje przy ul. Olszyckiej, ponieważ nie ma tam kanalizacji
deszczowej. Zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni ul. Gruntowej. Poprosił o informacje dot. węzła na ul. Grota
Roweckiego. Poinformował o braku krawężnika przy chodniku w Niedobczycach od ul. Obrońców Pokoju,
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aż do ul. Rymera. Poruszył sprawę dot. budowy placu zabaw ze środków budżetu partycypacyjnego –
przypomniał, że place zabaw były budowane z budżetu miasta, następnie teren został przekazany do wspólnoty,
obecnie jest zamknięty i mogą się tam bawić tylko dzieci z tej wspólnoty. Zdaniem Radnego takie sytuacje nie
powinny mieć miejsca. Zapytał o remont mostu na ul. Janasa. Zwrócił uwagę, że wiele studni kanalizacyjnych
wymaga naprawy. Zapytał o wyniki prototypu dot. studzienek kanalizacyjnych.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że metoda dot. studni
kanalizacyjnych sprawdza się rewelacyjnie. Problem z zastosowaniem na szerszą skalę jest taki, że na rynku
funkcjonuje jeden producent tej metody, a kilka firm próbuje to podrabiać z małym jakościowo skutkiem, co
powoduje że nie można zrobić przetargu na wszystkie studnie w Rybniku. W związku z tym co roku jest
naprawianych tylko tyle studni, ile może zostać zleconych poniżej progu przetargowego. Odnosząc się do mostu
na ul. Janasa zaproponował, aby na posiedzeniach Rady Miasta nie wchodzić w szczegóły. Na razie most ten nie
będzie wymieniany, zgodnie z ugodą podpisaną z Kopalnią będzie to miało miejsce po roku 2018. Obecnie jest
on tylko remontowany. Odnosząc się do węzła poinformował, że jest w projekcie, natomiast nie wiadomo, czy
będzie realizowany, ponieważ może okazać się niepotrzebny.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do placu zabaw poinformowała, że w tej
sprawie porozmawia z Radnym po sesji.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „Mam uwagę do Pana Janusza Kopera,
w świetle polemiki Pana Radnego Kurpanika z Panem w sprawie ul. Pod Lasem. Pan Radny prosił o listę osób,
które stwarzają problemy. Myślę, że z takiej oferty powinno się skorzystać i udostępnić mu tę listę. Może to być
piękna współpraca, a efekt wspólny. Jeżeli uda się to załatwić, to chwała Panu Radnemu jeżeli może pomóc,
natomiast dla Pana Pełnomocnika refleksja – dlaczego Pan Radny jest efektywniejszy od urzędników. Trzeba
dać taką szansę. Może to być piękna współpraca.”
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „Pani Prezydent, da się. Proszę spojrzeć na inne miasta, które
przyjęły te karty i mają całkiem szerszą ofertę. Nie tylko to co my mamy. Jeżeli firma twierdzi, że się nie da, to
są dwa wyjścia: albo zmienić firmę, albo zlikwidować ulgę.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 21:15 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały:
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

22/30

Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 15 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michał Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław Drabiniok, PO,Przeciw
4. Kazimierz Salamon, BSR,Za
5. Zygmunt Gajda, BSR,Za
6. Anna Gruszka, PiS,Za
7. Stanislaw Jaszczuk, PiS,Za
8. Benedykt Kolodziejczyk, PO,Przeciw
9. Wojciech Kiljanczyk, PO,Przeciw
10. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO,Przeciw
11. Piotr Kuczera, PO,Przeciw
12. Franciszek Kurpanik, PO,Przeciw
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Przeciw
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Przeciw
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Przeciw
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 2/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 9 radnych
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michał Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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,Wstrzymał się
9. Wojciech Kiljanczyk, PO,Wstrzymał się
10. Monika Krakowczyk-Piotrowska, PO,Wstrzymał się
11. Piotr Kuczera, PO,Wstrzymał się
12. Franciszek Kurpanik, PO,Wstrzymał się
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Wstrzymał się
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski,BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stokłosa, PO,Wstrzymał się
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Wstrzymał się
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 3/
Za – 15 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 9 radnych
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michał Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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,Wstrzymał się
9. Wojciech Kiljanczyk, PO,Wstrzymał się
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Wstrzymał się
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11. Piotr Kuczera ,PO,Wstrzymał się
12. Franciszek Kurpanik, PO,Wstrzymał się
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Wstrzymał się
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Wstrzymał się
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Wstrzymał się
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 4/
Za –24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 5/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Wstrzymał się
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska,SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Wstrzymał się
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec BSR,Za
20. Krystyna Stoklosa, PO,Za
21. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
22. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
23. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 6/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michał Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monik Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 7/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michał Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Wstrzymał się
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 8/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
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16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka ,BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 9/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek ,BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec ,BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Wstrzymał się
23. Andrzej Wojaczek ,PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 10/
Za –23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Michal Chmielinski, BSR,Za
2. Bronisław Drabiniok, PO,Za
3. Kazimierz Salamon, BSR,Za
4. Zygmunt Gajda, BSR,Za
5. Anna Gruszka, PiS,Za
6. Stanisław Jaszczuk, PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk, PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
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. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
23. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 11/
Za –22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronisław Drabiniok,PO,Za
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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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Wstrzymał się
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO, Wstrzymał się
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 12/
Za –24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Moniak Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek ,BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 13/
Za –24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
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21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 14/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 15/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 16/
Za –24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław Drabiniok, PO,Za
4. Kazimierz Salamon, BSR,Za
5. Zygmunt Gajda, BSR,Za
6. Anna Gruszka, PiS,Za
7. Stanisław Jaszczuk, PiS,Za
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8. Benedykt Kolodziejczyk, PO,Za
9. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 17/
Za –24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
/Głosowanie 18/
Za –24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa, PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
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/Głosowanie 19/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula, PiS,Za
2. Michal Chmielinski, BSR,Za
3. Bronisław 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. Wojciech Kiljanczyk, PO,Za
10. Monika Krakowczyk- Piotrowska, PO,Za
11. Piotr Kuczera, PO,Za
12. Franciszek Kurpanik, PO,Za
13. Leszek Kuska, SR2010,Za
14. Dariusz Laska, PO,Za
15. Jan Mura, BSR,Za
16. Andrzej Oswiecimski, BSR,Za
17. Wojciech Piecha, PiS,Za
18. Jozef Piontek, BSR,Za
19. Jozef Skrzypiec, BSR,Za
20. Henryk Ryszka, BSR,Za
21. Krystyna Stoklosa ,PO,Za
22. Krzysztof Szafraniec, PO,Za
23. Andrzej Wojaczek, PiS,Za
24. Henryk Frystacki, BSR,Za
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