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Protokół nr XXXVII
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2013 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok. /Głosowanie 1/
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 2/
Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. /Głosowanie 3/
7. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia
środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej
i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. /Głosowanie 4/
8. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 5/
9. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 6/
10. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 7/
11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
12. 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 20 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji z dnia 26 czerwca 2013 r. został przyjęty.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Michał Śmigielski - Zastępca Prezydenta Miasta: „Miałem okazję już dwa razy odwiedzić Pana Prezydenta
w szpitalu. Pan Prezydent przesyła na ręce Pana Przewodniczącego – Pana Andrzeja Wojaczka pozdrowienia dla
wszystkich radnych. Jednocześnie dziękuje za okazaną życzliwość i życzenia przekazywane ustnie bądź też
pisemnie na jego ręce życzące mu powrotu do zdrowia. Ja osobiście obserwując jego rehabilitację jestem
przekonany, że będziemy mieć w stosunkowo krótkim czasie okazję wiedzieć Pana Prezydenta samodzielnie
poruszającego się.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do programu pn.
„Szczęśliwa 15-stka” – chodzi o uruchomienie 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku.
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Kumulacja dzieci 5 i 6-letnich w placówkach doprowadziła do ograniczenia możliwości edukacji młodszych
dzieci w przedszkolach. Stanowisko MEN jest niezbyt zdecydowane. Zmusza do szybkiego reagowania na to co
się dzieje. W związku z tym złożyliśmy wniosek do tego programu, którego realizacja nastąpiłaby od września
2013 r. do czerwca 2015 r. Tym programem byłoby objętych 15 oddziałów dodatkowych w przedszkolach
i łącznie objęłoby to niecałe 600 dzieci.
Jesteśmy współuczestnikami programu, który jest pomysłu miast chorwackich, mianowicie miasta Labin i Raša.
Dodatkowo do tego pomysłodawcy dołączyli ze Słowenii - Velenje, Idrija, z Bośni i Hercegowiny – Banovići
oraz z Włoch – Carbonia oraz my jako miasto Rybnik. Program nosi nazwę „MINHER dziedzictwo górnicze:
„Kopalnie możliwości” Wspólna przyszłość jako potencjał rozwoju gospodarczego i turystycznego” i opiera się
na prezentacji terenów pogórniczych, pomysłów na ich rewitalizację, a także wymianę doświadczeń w zakresie
ochrony dziedzictwa górniczego. Pierwsza wizyta delegacji z wymienionych miast będzie już jutro. Rozpoczyna
się od 18 i trwa do 21 lipca, są spotkania, wizyty i warsztaty w ramach tego programu.
Ważniejsze wydarzenia i spotkania:
- IV Rybnicki Półmaraton księżycowy,
- VI Msza święta na wodzie,
- Obchody Święta Policji,
- uroczyste spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi,
- Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych.
Roboty zakończone to rozbudowa ul. Narutowicza poprzez przebudowę chodnika na odcinku od skrzyżowania
z ul. Morcinka do granicy miast Radlin – Rydułtowy – Rybnik.
Jak Państwo zauważyliście na stadionie mamy wyjątkowo dobrego wykonawcę, którego wszyscy wszędzie
chwalą i jest za co. Natomiast pojawiły się pewne kłopoty, związane z bezpieczeństwem używania toru
żużlowego. Myśmy w naszej dokumentacji zakładali właściwie uzupełnienie sjenitu, w części toru, który
musieliśmy przesunąć w związku z powiększeniem wymiaru boiska. Natomiast to uzupełnienie tej warstwy
sjenitu miało polegać na tym, że należało dosypać nowego sjenitu, ale również należało go związać z warstwą
istniejącego sjenitu, czyli mówiąc technicznie należało cały stary sjenit zebrać, zmieszać go z nową mieszkanką,
ujednolicić i rozprowadzić na tory. Natomiast okazało się, że wymagana warstwa sjenitu jest dla bezpieczeństwa
25 cm – taka miała być, natomiast jak równiarka zaczęła zbierać czy koparka zaczęła zbierać ten stary sjenit,
żeby go zmieszać z tym nowym, to się okazało, że tego sjenitu jest miejscami 10 cm, miejscami 7 cm,
a miejscami pół metra. Więc trzeba powiedzieć, że 12 lat temu, jak układano tor żużlowy, to niestety nie było
takiego sprzętu jakim dzisiaj dysponuje ten wykonawca, układano to „białoruśką”, układano to „fadromą”,
no i w zasadzie można powiedzieć, że układano to tak i ta warstwa podbudowy spowodowała, że tego sjenitu
jest tak miejscami mało. Pierwsze zawody, pierwsze równanie toru mogłoby dojść do wypadku. Uciekająca
opona, mogłaby wyrzucić kamień na widownię i mogłoby być nieszczęście, wobec tego zdecydowałem, że
trzeba ten cały tor, niestety ale zebrać i przesiać, na nowo ułożyć do niwelety wymaganej i na nowo ułożyć cały
sjenit. To spowodowało, że musiałem zgodzić się na wydłużenie tego terminu do końca lipca, ale
bezpieczeństwo jest ważniejsze. Zawody 4 sierpnia, które mają być w Rybniku rozegrane będą rozegrane na
nowym torze. Terminy pozostają dalej aktualne jeżeli chodzi o zawody, natomiast jeżeli chodzi o zakończenie
roboty związanej z torem – dwa tygodnie więcej. Firma będzie pracowała praktycznie 24h/dobę przez te dwa
tygodnie, żeby sprostać temu zadaniu. Reszta informacji jest mniej więcej powieleniem tego, co poprzednio na
sesji mówiłem więc pozwolę sobie ich nie przytaczać, natomiast wszystkie materiały zostawię w biurze rady.
Dziękuję.”
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 1/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
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Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście
rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krzysztof Szafraniec – Wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „Dotacja będzie iloczynem tej kwoty razy ilość wychwyconej
emisji? Dobrze myślę?”
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że dotacja jest wyliczana w oparciu
o wartość ograniczenia emisji CO2. „Tyle, ile ton mniej wyemitujemy CO2 do atmosfery razy jakąś tam kwotę,
daje wartość dotacji.”
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał, jakim paliwem są ogrzewane szkoły.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że budynki są podłączone do węzła cieplnego
i ograniczana jest emisja z ciepłowni rybnickiej o konkretną wartość CO2 w związku z mniejszym
zapotrzebowaniem na ciepło w tych budynkach.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. 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.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy nieruchomość zostanie wydzierżawiona sieci
Play.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że chodzi o spółkę P4 Sp. z o.o.,
czyli Play.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że ta sieć chciała wybudować stację bazową
telefonii komórkowej również przy ul. Łukowej (niedaleko tej działki), ale po protestach mieszkańców sprawa
została odwleczona.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że obecna lokalizacja jest o wiele
bezpieczniejsza i mniej kontrowersyjna, w stosunkowo dużym oddaleniu od budynków. Dodał, że w tym
miejscu obecnie nie jest prowadzona realizacja budowlana. Ten teren w planie zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycje techniczne. Poinformował, że jeżeli ta firma rozpocznie
procedurę budowlaną, wówczas trzeba będzie powiadomić sąsiadów i może okazać się, że budowa będzie
niemożliwa do realizacji ze względu na sąsiadów.
Szymon Musioł – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy inwestor informował na jakim obszarze poprawi zasięg.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że nie czuje się na siłach, żeby fachowo
wypowiadać się w tej materii. Dodał, że obecnie jest tendencja do mniejszej mocy nadajników i zagęszczania
masztów, na których stoją.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 18 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymał się – 1 radny
9. Nabycie 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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Ustanowienie służebności gruntowej.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
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11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaapelował do Radnych, aby ograniczyli ilość wystąpień.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że na niektórych osiedlach nie ma
odpowiednich pojemników do segregacji śmieci, a jeżeli są to zdarza się, że wszystkie śmieci są wrzucane do
jednego kontenera. Poprosił o komentarz w tej sprawie. Następnie nawiązał do swoich interpelacji dot. budżetu
partycypacyjnego, w których proponuje, aby w przyszłości była możliwość inwestowania również na terenach
należących do spółdzielni lub wspólnoty. Przytoczył również odpowiedź, którą otrzymał w tej sprawie od
Prezydenta Miasta, z której wynikało, że gmina nie może inwestować na majątku niestanowiącym jej własności.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do kwestii segregacji śmieci
odpowiedział, że taka sytuacja faktycznie występuje, ale w najbliższym czasie będzie sukcesywnie usuwana.
Wyjaśnił, że jest to związane z tym, że spółdzielnie długo czekały z podejmowaniem działań związanych z nową
ustawą i w związku z tym obecnie nie są w stanie nabyć pojemników do segregacji odpadów, ponieważ
producenci nie nadążają z produkcją. Uzupełnił, że niektóre spółdzielnie zaopatrzyły się w inne pojemniki, które
są opisane. Dodał, że firma odbierająca odpady stwierdziła, że jest zdecydowanie więcej odpadów
segregowanych.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że ostatnio zapoznała się z korespondencją dot.
budowy chodnika przy ul. Różyckiego w Popielowie - z ostatniego pisma Pana Pełnomocnika wynikało, że jest
już zmęczony tą korespondencją, a ewentualna budowa chodnika może zostać uwzględniona w przyszłych
budżetach. Następnie dodała: „Ja to komentuję tak: czyli na „święte nigdy”. Musze powiedzieć, że ludzie
w Popielowie nie są ani analfabetami ani idiotami. Jeżeli Pan Pełnomocnik pisze, że ten chodnik musi mieć
1,5 m szerokości, to ludzie mówią tak: fragment wybudowany ma 85 cm, wybudowany chodnik na świeżo
wyremontowanej ul. Wodzisławskiej i Żorskiej w wielu fragmentach ma po metr, a może i mniej.
W Śródmieściu, na ul. Wiejskiej nawet nie ma 80 cm. Jeśli pisze Pan, że miasto nie ma środków na ten cel,
ludzie czytają Gazetę Rybnicką, również czytają sprawozdania z budżetu i czego się dowiadują? Że w miejsce
ogromnego deficytu budżetowego jest ogromna nadwyżka, czyli brak środków w tym przypadku nie ma miejsca.
Ludzie również proszą o to, żeby przeprowadzić wizję lokalną, żeby ewentualnie ustalić po której stronie ulicy
ten chodnik miałby pójść. Wiem, że Pan Pełnomocnik jest człowiekiem bardzo zapracowanym, ale myślę, że
gdyby była chęć minimum dobrej woli, to w tym napiętym harmonogramie można by znaleźć czas i wyznaczyć
kompetentnych pracowników, którzy pojechaliby do Popielowa, zobaczyli ulicę i zastanowili się po której
stronie ma ten chodnik przebiegać. Poza tym, kwestia odszkodowań - zapewniam Pana Pełnomocnika, że ludzie
stawiając płoty odpowiednio już przewidzieli grunt, który będzie przeznaczony pod budowę chodnika i nie
będziemy mieli do czynienia z odszkodowaniami za grunty w wysokości 700 000 zł, jak to miało miejsce na ul.
Narutowicza w Niewiadomiu. Uważam, że cały zarząd łącznie z Prezydentem Miasta jest dla wszystkich
mieszkańców, bez względu na to, jaką opcję polityczną oni reprezentują. W związku z tym reasumując mam
nadzieję, że Pan Pełnomocnik wzniesie się ponad te podziały polityczne i w budżecie miasta na rok 2014
wprowadzi zadanie pod nazwą: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na
ul. Różyckiego w Popielowie. Będzie to krok milowy w tej drażliwej sprawie. Jeszcze jedno, tak na marginesie:
mam wrażenie, że gdyby w tej sprawie występował radny koalicyjny, ta sprawa byłaby już dawno załatwiona.”
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Na szczęście jestem niepolityczny
i w tym momencie nie mam rzeczywiście problemu rozmawiać z kimkolwiek z Państwa Radnych.
Za chodnikiem przy ul. Różyckiego występują zarówno przedstawiciele rządzącej koalicji w Rybniku, jak i tzw.
opozycji – jeśli mogę powiedzieć, w związku z powyższym wnioski chociażby Radnego Cebuli są tak samo
załatwiane. Niestety na razie negatywnie. W związku z powyższym tutaj nie mam naprawdę żadnego powodu,
żeby w jakikolwiek sposób wartościować radnych. Jeżeli ja jednej stronie odpowiadam po raz piąty, wyjaśniam
jaka jest sytuacja jaka jest związana z budową tego chodnika i strona po raz piąty do mnie pisze, że ona się ze
mną nie zgadza, nie powiem jeszcze jakie ewentualne epitety pod moim adresem wysyła, w związku powyższym
w kolejnym piśmie ja już mówię, że podtrzymuję swoje stanowisko, bo któryś raz z kolei oczywiście mogę
tłumaczyć to samo, ale mówię do tej samej strony jeżeli wysyłam pismo, rzeczywiście skrótowo mówię, że nic
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się nie zmieniło w tym zakresie. Nie jest ani moją złą wolą ani nikogo jak sądzę z zarządu miasta informowanie
mieszkańców, że zgodnie z prawdą, że żeby w tym momencie wybudować ten chodnik, czy powiedzmy chodnik
wzdłuż tej drogi, budując nowy obiekt mam obowiązek dostosować się do obowiązujących przepisów. Inną
rzeczą jest chodniki w Rybniku, które mają 20, 30 i 40 cm, czy powiedzmy 80 cm istniejące, bo to jest stan
istniejący, który jest, bo jest. Natomiast w momencie przystępowania do jakiegokolwiek remontu i budowy
nowego, ja mam obowiązek dostosować się do przepisów prawa, określonych zarządzeniem ministerialnym,
jeśli chodzi o warunki techniczne, jakim drogi powinny podlegać. W związku z powyższym, jeśli tam jest
określony min. 1,5 m ten chodnik powinien mieć, w związku z powyższym, ja muszę się spróbować do tego
dostosować. Stąd moje wcześniejsze wyjaśnienia, że to jest problem. Temat chodnika przy ul. Różyckiego nie
jest odstawiony w bok, niektórym radnym to pokazywałem. Jest bardzo dokładnie przygotowany, działka po
działce, zdjęcie po zdjęciu, jak wygląda gdzie wygląda i gdzie można ewentualnie próbować rozwiązać tą
sytuację, gdzie tego zrobić nie można. Jeżeli ja w budżecie na rok 2013 nie mam na to środków przeznaczonych,
bez względu na to jak jest realizowany budżet, czy gdzieś jest pokazywany później w prasie, ze tu występują
oszczędności, nadwyżka gdzieś tam na koniec się pojawi, to to jest fakt, bo tak jest, natomiast jeżeli ja nie mam
takiego zadania w budżecie, ja nie mam prawa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatkować nawet
złotówki. Więc te działania, które robię na dzień dzisiejszy robię, nazwijmy to w ramach takich działań
przygotowawczych, jesteśmy na to przygotowani. Będę proponował i Panu Prezydentowi i Wysokiej Radzie,
żeby takie zadanie w budżecie się pojawiło, m.in. od Państwa będzie zależało czy pozwolicie mi wybudować ten
chodnik w przyszłym roku, jeżeli oczywiście znajdą się na to pieniądze. Również w tym roku, przynajmniej na
razie – teraz przy podsumowaniu półrocza, może jeżeli rzeczywiście okażą się duże jakieś tam oszczędności
w inwestycjach, może się w tym momencie pojawi nowe zadanie np. na zaprojektowanie czegoś takiego, bo
oczywiście wybudowanie chodnika prawie na kilometrowej drodze wymaga, że ja muszę mieć pozwolenie na
budowę, Urząd Miasta tak samo obowiązują przepisy jak każdego innego mieszkańca. Tak jak w ramach
betonitów działań w dzielnicach, jeżeli dzielnica chce wybudować parę miejsc parkingowych, przepis mówi
o tym, powyżej 10 stanowisk musi być projekt, musi być pozwolenie na budowę. Nas to tak samo jako Urząd
Miasta obowiązuje. W związku z powyższym ja nie mogę budować chodnika na kilometrze długości bez
pozwolenia na budowę, bez projektu itd. Także proszę Państwa to nie jest ani zła wola z mojej strony czy służb,
którymi kieruję czy jakiegokolwiek zarządu miasta, po prostu pewne prace przygotowawcze żeśmy poczynili,
rozpoznali, natomiast w chwili obecnej muszę mieć podstawę prawą, żeby móc dalej robić. Jeżeli ktoś się z tym
nie zgadza – ma takie prawo. Ja mówię ileś razy tłumacze, natomiast po pewnym czasie tylko już podtrzymuje
swoje stanowisko, bo nic nowego do tematu nie mogę wnieść.”
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała Pana Pełnomocnika, że czytała pisma i nie było
w nich żadnych epitetów, były napisane bardzo kulturalnie. Dodała, że rozumie to, że zadanie trzeba
wprowadzić do budżetu. Zaapelowała, aby ta inwestycja została wprowadzona do budżetu.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy organ wykonawczy gminy myśli nad zmianą
zasad oraz wysokości opłat dot. wywozu odpadów. Dodał, że szczególnie ma na myśli rodziny wielodzietne.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w ostatniej „Wspólnocie” jest artykuł
poświęcony temu tematowi, z którego wynika, że rada gminy nie ma żadnego prawa do tego, żeby różnicować
opłaty w związku z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przypomniał, że Prezydent Miasta obiecał,
że pochyli się nad tym tematem i że miasto będzie musiało trochę popracować w systemie, który obecnie
funkcjonuje, aby sprawdzić jak działa. Dodał, że na pewno jakaś propozycja zostanie przedstawiona Radzie
Miasta.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika odnosząc się do chodnika przy ul. Różyckiego poinformował, że jest
to bardzo kręta ulica. Zaproponował, aby porozmawiać z mieszkańcami tej ulicy nt. wprowadzenia ruchu
jednokierunkowego, wówczas na części tej drogi mógłby powstać chodnik.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że ustawa dot. gospodarki odpadami jest
niedoskonała. Dodał, że prawdopodobnie będzie zmieniana, żeby była bardziej „elastyczna”.
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Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta, że nie wycofał
z porządku obrad punktu – wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. Następnie jako mieszkaniec
ul. Różyckiego podziękował Panu Pełnomocnikowi za planowaną budowę chodnika. Dodał, że z wypowiedzi
Pełnomocnika wynikało, że: „jak nie na jesień, to z wiosny będziemy budować. Myślę, że na tej sali nie ma
radnego, który będzie przeciwko i za to też generalnie dziękuję.”
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Nie przypominam sobie, żebym
powiedział, że na wiosnę będziemy budować. Oczywiście będziemy budować, jeżeli Wysoka Rada tak
zadecyduje.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta na ręce Michała Śmigielskiego – Zastępcy Prezydenta
Miasta złożył podziękowania Adamowi Fudalemu - Prezydentowi Miasta za życzenia. W imieniu Rady Miasta
i mieszkańców przekazał pozdrowienia dla Prezydenta. Następnie o godz. 16:50 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały:
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanisław Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
18. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za

/Głosowanie 2/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanisław Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
18. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 3/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanisław Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
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18. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 4/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanisław Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
18. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 5/
Za – 18 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanislaw Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Wstrzymał się
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
18. Krzysztof Szafraniec,PO,Przeciw
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 6/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanislaw Jaszczuk,PiS,Za
7. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
8. Piotr Kuczera,PO,Za
9. Franciszek Kurpanik,PO,Za
10. Leszek Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz Laska,PO,Za
12. Jan Mura,BSR,Za
13 Szymon Musiol,PO,Za
14. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
15. Henryk Ryszka,BSR,Za
16. Krystyna Stoklosa,PO,Za
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17. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
18. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
19. Henryk Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 7/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk Cebula,PiS,Za
2. Michal Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt Gajda,BSR,Za
6. Stanisław Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech Kiljanczyk,PO,Za
9. Piotr Kuczera,PO,Za
10. Franciszek Kurpanik,PO,Za
11. Leszek Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz Laska,PO,Za
13. Jan Mura,BSR,Za
14. Szymon Musiol,PO,Za
15. Jozef Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna Stoklosa,PO,Za
18. Krzysztof Szafraniec,PO,Za
19. Andrzej Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk Frystacki,BSR,Za
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