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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.
Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
Przyjęcie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
Przystąpienie Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy
i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL)
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Zawarcie porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego.
Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Zbycie nieruchomości.
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Ustanowienie służebności gruntowej.
Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o.
w Sosnowcu.
Zmiana uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację
zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8".
Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego
w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.
Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do
granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz – Pszczyna.
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
Rozpatrzenie skarg na:
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a) Prezydenta Miasta Rybnika,
b) Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku.
23. Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania
skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
25. 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 21 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne. Następnie przypomniał wszystkim, że 28 sierpnia minął rok od śmierci Radnego
Henryka Wilka. W związku z tym poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Henryka
Wilka.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji z dnia 17 lipca 2013 r. został przyjęty.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez wycofanie
pkt. 21 (Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych) oraz dodanie po pkt. 6 projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013, a po pkt. 14 projektu uchwały
w sprawie zamiany nieruchomości.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że również chciał złożyć wniosek dot.
wycofania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się - 0
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok. /Głosowanie 2/
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
6. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku. /Głosowanie 4/
7. Zmiana Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013. /Głosowanie 5/
8. Przyjęcie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami. /Głosowanie 6/
9. Przystąpienie Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy
i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL)
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. /Głosowanie 7/
10. Zawarcie porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego. /Głosowanie 8/
11. Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”. /Głosowanie 9/
12. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 10/
13. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 11/
14. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 12/
15. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 13/
16. Zamiana nieruchomości. /Głosowanie 14/
17. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o.
w Sosnowcu. /Głosowanie 15/
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18. Zmiana uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację
zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8". /Głosowanie 16/
19. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego
w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013. /Głosowanie 17/
20. Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do
granic Miasta wraz z obiektem mostowym. /Głosowanie 18/
21. Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz – Pszczyna. /Głosowanie 19/
22. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Głosowanie 20/
23. Rozpatrzenie skarg na:
c) Prezydenta Miasta Rybnika, /Głosowanie 21/
d) Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku. /Głosowanie 22/
24. Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania
skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku. /Głosowanie 23,24/
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
26. Zakończenie sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta przedstawiła roboty budowlane w trakcie realizacji:
- modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - termin zakończenia: maj 2014 r.,
- budowa parkingu, lodowiska oraz placu zabaw przy ul. Gliwickiej (obok kąpieliska „RUDA”) - planowany
termin otwarcia lodowiska: 6 grudnia br., - plac zabaw zostanie otwarty razem z zmodernizowanym
kąpieliskiem „Ruda”,
- budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej na terenie MOSiR
w Rybniku-Kamieniu - termin zakończenia: listopad 2013 r.,
- modernizacja i przebudowa Targowiska Miejskiego w Rybniku,
- budowa sali ćwiczeń na potrzeby Zespołu Przygoda, na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy
ul. Świerklańskiej - termin zakończenia: październik 2013 r.,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dzielnicy Rybnik-Północ - termin
zakończenia: październik 2013 r.,
- rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na realizację wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni
z trawy syntetycznej przy obiektach oświatowych: Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare), IV Liceum
Ogólnokształcące (Chwałowice), Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście).
Poinformowała również, że obecnie rozstrzygany jest przetarg (sprawdzane są złożone oferty) na budowę boiska
przy Zespole Szkół Budowlanych (Meksyk).
Następnie przedstawiła roboty budowlane zakończone w okresie wakacyjnym:
- przebudowa stadionu miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej, na którym odbył się koncert – opinie
nt. koncertu były bardzo pozytywne,
- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego w dzielnicy Śródmieście,
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w dzielnicy Boguszowice Osiedle,
- przeprowadzono i zakończono szereg remontów planowanych do realizacji w okresie wakacji letnich
w obiektach oświatowych.
Poinformowała, że w trakcie jest przetarg na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Gliwickiej/Żużlowej. Na realizację inwestycji Miasto otrzyma dotację w wysokości 1,0 mln zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Następnie przedstawiła roboty będące w realizacji z zakresu Wydziału Dróg:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Rudzkiej,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna,
- opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku,
od zaprojektowanego „Węzła Śródmiejskiego” w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna,
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- wykonanie podziałów nieruchomości na trasie drogi Racibórz-Pszczyna,
- przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Sobieskiego-Powstańców,
- dostawa elementów betonowych dla Rad Dzielnic,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika,
- przebudowa ul. Wielopolskiej – zakończenie robót wrzesień 2013 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ul. Raciborskiej,
- przebudowa kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową,
- odtworzenie oświetlenia przy ulicach: Jankowickiej, Młyńskiej oraz Kotucza likwidowanego przez
dotychczasowego właściciela,
- remont ul. Pochyłej – planowane wykonanie robót listopad 2013 r.,
- remont ul. Karłowicza,
- remonty obiektów mostowych na ulicach: Hallera, Strzeleckiej, Obwiedni Południowej, Groborza,
- przebudowa ul. Niepodległości,
- remont łącznika ul. Jaskółcza – Janiego,
- ekrany akustyczne wzdłuż DK 78 przy placówkach oświatowych.
Poinformowała o przetargach, które są w trakcie:
- budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna,
- przebudowa ul. Jastrzębskiej,
- przebudowa przepustów na ul. Wolnej,
- przebudowa jezdni i chodników przy ul. Małachowskiego,
- przebudowa ul. Pod Lasem,
oraz o przetargach, w trakcie przygotowania:
- przebudowa ul. Zwycięstwa,
- budowa punktów świetlnych wymienianych przez firmę TAURON.
Przypomniała, że od czwartku (26 września) w dzielnicach rozpoczyna się głosowanie nad projektami
zgłaszanymi w ramach budżetu obywatelskiego. Poinformowała, że wpłynęło 69 wniosków, które zostały
zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym przez 2 komisje. Wnioski pozytywnie
zaopiniowane będą głosowane w poszczególnych dzielnicach. Mieszkańcy zadecydują, które projekty będą
realizowane na terenie ich dzielnicy.
Wspomniała również o bezrobociu – obecnie jest na poziomie 7,9%. Przypomniała, że na początku roku
wynosiło 8,8%. Poinformowała, że Urząd Pracy uzyskał środki w wysokości prawie 11 000 zł na tzw. tydzień
przedsiębiorczości. Przedstawiła również informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych w 2013 roku
Prezydentowi Miasta Rybnika: „ Na podstawie art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przyjęto:
- 157 rocznych oświadczeń majątkowych (za 2012 rok) z kopiami zeznań podatkowych w terminie do
30 kwietnia 2013 r.,
- 18 oświadczeń majątkowych w terminie od 1 maja do 19 września 2013 roku (reorganizacja oświaty, zmiany
na stanowiskach kierowniczych, likwidacja Spółki Obrotu Energią, nadanie upoważnienia do podpisywania
decyzji w imieniu Prezydenta).
Oświadczenia zostały złożone przez wszystkich zobowiązanych w terminie.
Po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń stwierdzono następujące uchybienia:
- 1 osoba złożyła oświadczenie majątkowe wysyłając je pocztą. Do Urzędu wpłynął tylko 1 egzemplarz
oświadczenia z kopią zeznania podatkowego. Osoba została powiadomiona o uchybieniu i złożyła 2 egzemplarz
oświadczenia,
- 1 osoba w treści złożonego 30 kwietnia oświadczenia wpisała w pkt. VI, iż prowadziła działalność
gospodarczą, nie osiągając dochodu z tego tytułu. Na wniosek złożony przez tę osobę Prezydent odwołał ją
z zajmowanego stanowiska.
Pozostałe uchybienia:
- brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
- brak paraf na oświadczeniach wykonanych techniką komputerową,
- brak podpisanych zeznań podatkowych,
- niezgodność adresów nieruchomości (w części B oświadczenia) z wykazanymi nieruchomościami w części
A pkt. II,
- błędne wykazywanie w pkt. VIII przychodów zamiast dochodów,
- brak oryginalnego podpisu na kopi oświadczenia,
- brak odniesienia do niektórych punktów oświadczenia.
Uchybienia zostały wyjaśnione w toku składania oświadczeń.”
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4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Benedykt Kołodziejczyk - Wiceprzewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zapytał o remont ul. Pod Lasem oraz kiedy zostanie ogłoszony
przetarg na kanalizację ul. Górnośląskiej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że nie został jeszcze
ogłoszony przetarg na kanalizację na ul. Górnośląskiej, ponieważ nie ma na to środków, projekt i kosztorys
inwestorski opiewa na kwotę blisko 3 mln zł. Dodał, że miasto chciało, żeby kopalnia w 50% dofinansowała
budowę tego zadania, natomiast nie udało się ze strony kopalni uzyskać takiej kwoty. Wyjaśnił, że pieniądze na
to zadanie, przewiduje się przenieść na rok 2014. Odnoszą się do remontu ul. Pod Lasem wyjaśnił, że część
środków (1,5 mln) miasto przewiduje wykorzystać w tym roku, a pozostała część zostanie przeniesiona na rok
2014. Dodał, że przetarg jest ogłoszony, firma rozpocznie od prac związanych z kanalizacją i wszystko
uzależnione jest od tego jaka będzie zima.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika poruszył sprawę dot. przeniesienia 46,5 mln zł na rok 2014.
Zwrócił uwagę, że część tej kwoty ok. 31 mln zł przypada na Wydział Dróg. Zapytał czy sprawy geodezyjne na
ul. Pod Lasem zostały załatwione.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że Radni powinni
wiedzieć, jak wygląda budżet i realizacja zadań inwestycyjnych. Następnie wytłumaczył jak wygląda taka
procedura. Odpowiadając na pytanie poinformował, że geodeci „pokazali się” na ulicy Pod Lasem i trwa
procedura przetargowa. Dodał, że faktycznie planując budżet na 2013 rok zakładano, że prace na tej ulicy
rozpoczną się znacznie szybciej. Przypomniał, że już tłumaczył, że rozpoczęcie prac na ul. Pod Lasem było
związane z ukończeniem remontu ul. Wodzisławskiej, który zakończył się później niż to było przewidywane.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała jakie roboty nie były konieczne do wykonania na
ul. Żorskiej, pomimo tego, że były przewidziane w dokumentacji projektowej i jaki miało to wpływ na termin
realizacji tej inwestycji.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że zadania na
ul. Wodzisławskiej i Żorskiej zostały zakończone i niewykorzystane środki są „oddane” do budżetu. Dodał, że
na ul. Żorskiej najdroższe były prace ziemne – były największe różnice w stosunku do projektu. Na ul. Żorskiej
nałożyły się dwa projekty – projekt drogi pierwotnej wykonanej przez firmę, która splajtował, na to zadanie
zostało nałożone drugie związane z budową rond, na bilansach prac ziemnych okazało się, że projekty były
znacznie przewymiarowane, w związku z tym miasto nie zapłaciło za coś, co nie zostało wykonane. Dodał, że
istotnymi zmianami były m.in. prace związane z budową wjazdów – dot. to ul. Żorskiej i Wodzisławskiej, nie
miało to wpływu na wykonanie, ponieważ są to typowe oszczędności.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że w tej korekcie budżetu nie ma wyjaśnień
nt. przyczyn obniżenia wydatków inwestycyjnych na ten rok. Zapytała czym jest spowodowane minus 2,5 mln
zł na zadaniu związanym z przebudową przepustów na ul. Wolnej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że i tak uzasadnienie jest
bardzo obszerne. Odnosząc się do przepustów na ul. Wolnej przypomniał, że pierwszy przetarg został
uruchomiony w czerwcu i nie wystartowała do niego żadna firma, a do drugiego przystąpiły trzy firmy.
Poinformował, że jest realizowane zadanie na przebudowę ul. Prostej (70% tego zadania realizuje kopalnia),
w związku z tym są przesuwane środki na rok 2014. Opóźnienie realizacji tego zadania było z winy kopalni.
Omawiając zadanie dot.:
- remontu ul. Rudzkiej wyjaśnił, że miasto czekało na uzgodnienia środowiskowe, które trwały prawie 1,5 roku,
miasto wie, że na pewno nie jest w stanie w tym roku wydatkować środków przewidzianych na to zadanie,
dlatego są one przesunięte na rok kolejny. Wyjaśnił, że miasto dostało opinię na początku września i teraz czeka
na decyzję środowiskową, która musi się uprawomocnić, następnie na jej podstawie zostaną wydane pozwolenia
wodno prawne, dopiero potem można wystąpić o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- przebudowy ul. Niepodległości wyjaśnił, że zadanie zostało uruchomione, a kwestia postępowania
przetargowego była związana z dogadaniem się z kopalnią,
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- przebudowy ul. Zwycięstwa wyjaśnił, że również uzgodnienia z Kopalnią Chwałowice spowodowały, że
realizację zadania trzeba rozłożyć na lata 2013-2014,
- przebudowy ul. Jastrzębskiej wyjaśnił, że miasto jest w trakcie otwarcia ofert, realizacja będzie trwała
ok. 12 miesięcy, koniec zadania przewiduje się na połowę przyszłego roku,
- budowy ul. Raciborskiej i budowy drogi Racibórz-Pszczyna wyjaśnił, że płatność dla biura projektów była
podzielona po 50%, druga transza powinna zostać zapłacona do końca grudnia, jest gotowy projekt budowlany,
ale nie ma decyzji środowiskowej,
- budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Błękitnej wyjaśnił, że jest to związane z zakończonym zadaniem drogi
przez zwał, musi tam powstać zbiornik retencyjny, miasto oprotestowało decyzję Gminy Świerklany dot.
wycinki drzew, żądając od Rybnika blisko 300 000 zł, w tego typu postępowaniach organy zastępcze, które są
wyznaczane przez RIO stosują zasadę, że przy wycince drzew nie nalicza się opłat za wycinanie tych drzew,
tylko wydaje się polecenie nasadzenia nowych,
- przebudowy ul. Zwycięstwa na odcinku od ogrodów działkowych do skrzyżowania ul. Tkoczów wyjaśnił, że
pojawiła się konieczność poszerzenia tej drogi, trzeba zrobić projekt, zadanie jest uruchomione,
- budowy łącznika ul. Jaskółczej i Janiego wyjaśnił, że to zadanie jest uruchomione i trwa proces projektowania,
budowa łącznika odbędzie się w przyszłym roku, uruchamiając przetarg pieniądze musiały być pokazane
w budżecie,
- budowy łącznika ul. Harcerskiej i Świerklańskiej poinformował, że projekt będzie uruchamiany, natomiast
płatność nie wystąpi do końca stycznia przyszłego roku,
- punktów świetlnych wyjaśnił, że zadania są uruchomione, płatności będą w roku 2014,
- przesunięcia realizacji z winy kopalni budowy 3 rond na ul. Prostej wyjaśnił, że środki zabezpieczone na
wykonanie wysp tych rond przesuwamy na rok 2014.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że martwi ją fakt, że w ciągu roku drastycznie
maleją nakłady inwestycyjne. Dodała, że ma wrażenie, że miasto z inwestycjami „idzie szerokim frontem”, a jak
przychodzi do realizacji to w ciągu roku zrealizowanych jest 50% tych inwestycji i powtarza się to co roku.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że gdyby spojrzeć na liczbę
realizowanych zadań, to nie ma takiego dużego spadku. Przypomniał, że nie jest realizowane zadanie dot. ulicy
Podmiejskiej z racji tego, że EDF nie dało na nią środków oraz dot. ul. Rudzkiej - zadania te pochłonęły
większość zadań. Wyjaśnił, że znaczna część inwestycji jest realizowana, tylko przechodzi do następnego
budżetu.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał czy finansowanie usług transportowych
przewoźników związane jest z dodatkowymi usługami.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że miasto nie ma dodatkowych usług
i że często cena za wozokilometr jest wyższa.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał skąd wzięła się kwota 4000 zł dot. Szkoły
Podstawowej nr 13.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że szkoły na terenie których są np.
anteny satelitarne, co roku starają się negocjować wzrost stawki Gusowskiej - 4000 zł jest to wzrost kwoty.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika zapytał o przebudowę ul. Niepodległości.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że plac budowy został już
przekazany firmie i droga będzie nieprzejezdna, a most znajdujący się na tej ulicy zostanie zimą zburzony żeby
wiosną rozpoczęły się prace, będzie wprowadzony objazd.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zapytał czym jest spowodowane zmniejszenie dotacji
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dot. miejskiej sieci szerokopasmowej i przesunięcie tej kwoty
na rok 2014.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta odpowiedziała, że miejska sieć szerokopasmowa nie jest zagrożona, po
przetargu jest kwota o 4 mln zł mniejsza na drugi etap. Dodała, że nie ma jeszcze nowej umowy z Urzędem
Marszałkowskim na nową kwotę, ale już jest korygowany budżet, bo wszystkie przetargi zostały zakończone.
Uzupełniła, że koniec II etapu – 31 grudnia, płatności będą w przyszłym roku.
O godz. 16:55 przybył Radny Michał Chmieliński.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 13 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymało się – 0
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymało się – 0
6. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Andrzej Oświecimski – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Zmiana Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zaapelował do wszystkich spółdzielni, aby zaczęły się przyglądać
nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Następnie zapytał czy miasto przewiduje podjęcie działań nad
nowym programem na lata 2014-2020.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że tak, jeżeli będą wymagać tego wszystkie zapisy
projektowe, będzie to dotyczyło również innych programów, które zostały podjęte na dany okres finansowania.
O godz. 17:40 na salę wrócił Radny Franciszek Kurpanik.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. Przyjęcie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
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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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Przystąpienie Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć
współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet
III (POKL) Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Zawarcie porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Henryk Ryszka – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Następnie Pan Mariusz Szalej – współwłaściciel Zakładu Ochrony Środowiska DECYBEL s.c.
z Jeleniej Góry przedstawił prezentację multimedialną nt. Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla Miasta Rybnika.
Wojciech Piecha – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał czy obniżenie prędkości skutkuje wzrostem zużycia
paliwa, co związane jest z wzrostem zanieczyszczenia środowiska.
Mariusz Szalej odpowiedział, że zmniejszenie prędkości, czyli wydłużenie czasu pracy spowoduje, że zużyje
się więcej paliwa, największą emisję powodują samochody, które poruszają się w korku, albo na niskich
biegach. Wytłumaczył, że jadąc 50km/h na odcinku 1 km czas przejazdu niewiele różnic się od czasu, jaki
pokonamy na tym samym odcinku jadąc 40 czy 60 km/h, w związku z tym ilość spalin nie jest znacząco
mniejsza. Wyjaśnił, że 2 dB zysku ekologicznego (akustycznego) to blisko o 60% obniżony hałas.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika wspomniał nt. samochodów elektrycznych.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał w jaki sposób miasto chce egzekwować prędkość.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że wszyscy muszą się
postarać aby jeździć dopuszczalnymi prędkościami w terenie zabudowanym(50 km/h), wówczas zyska się 8 dB,
miasto egzekwuje działania dot. ochrony przed hałasem. Dodał, że fotoradary są zabronione.
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Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika zapytał kto dyscyplinuje PKP jeżeli chodzi o zwolnienie
pociągów w rejonach gdzie jest dużo przejazdów kolejowych, ponieważ miasto nie ma na to wpływu.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że pytanie Radnego zostało zanotowane.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:45.
12. Wydzierżawienie 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.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zapytał czy wybudowanie przystanków finansuje
przedsiębiorca.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 21 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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
14. 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.
O godz. 18:55 wrócił Radny Leszek Kuśka.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
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15. 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 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. Zamiana nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką dot.
uzasadnienia - w miejscu „Szkoły Podstawowej nr 12”, powinna być „Szkoły Podstawowej nr 32”.
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 14/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o.
w Sosnowcu.
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 zapytała dlaczego utrzymanie udziałów jest niezasadne.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tj. 0,16% i miasto nie ma żadnego
znaczącego głosu, do tej pory spółka nie płaciła żadnej dywidendy.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Zmiana uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację
zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8".
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Piecha – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
19. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Piecha – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał czy ten program będzie dotyczył tylko
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy generalnie termomodernizacji.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że program dot. generalnie
termomodernizacji, działania będą dotyczyć nie tylko obiektów użyteczności publicznej takich jak np. szkoły,
przedszkola, ale również mogą zostać skierowane do podmiotów zewnętrznych takich jak spółdzielnie,
wspólnoty itd.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał czy plan będzie się odnosił tylko do
termomodernizacji czy też do innych działań.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że dotyczy to efektywności energetycznej
(termomodernizacja, wymiana źródeł światła). Uzupełnił, że po podjęciu uchwały natychmiast zostanie
zgłoszony wniosek do funduszu, w celu uzyskania dofinansowania do stworzenia programu, następnie zostaną
do niego wpisane kolejne działania.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał czy w Urzędzie powstanie komórka, która będzie
tworzyła ten program.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że zostanie rozpisany przetarg – firma
zewnętrzna stworzy ten program.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
20. Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do
granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
21. Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz – Pszczyna.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
22. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
23. Rozpatrzenie skarg na:
a) Prezydenta Miasta Rybnika
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. wraz z ustną autopoprawką, która polegała na zamianie
daty 25 czerwca 2012 r. na 25 czerwca 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił
rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że do końca nie zgadza się z tym, że skarga
jest bezzasadna. Następnie zapytał Przewodniczącego Komisji, czy widział pismo informujące skarżącego
o niezałatwieniu sprawy w terminie (w okresie pomiędzy 4 kwietnia, a 26 sierpnia).
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że stosowna dokumentacja jest
w posiadaniu Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika i była przedstawiona na Komisji.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „ To nie jest przypadek niezałatwienia sprawy
w terminie, ponieważ Urząd przesłał do spółdzielni, natomiast w spółdzielni nikt nie raczył dać odpowiedzi w tej
sprawie, przez te 4 miesiące.”
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał, czy zaistniały przesłanki do zawieszenia
postępowania.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Postępowanie się wydłużyło raz na pewną
nieskoordynowaną działalność spółdzielni, a dwa się opóźniło ze względu na zmianę przepisów.”
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Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że w dzisiejszej Gazecie Prawnej pojawił
się artykuł jak walczyć z bezczynnością lub przewlekłym postępowaniem. Następnie przeczytał treść tego
artykułu. Dodał, że KPA mówi o tym, że sprawy mają być załatwione w przeciągu miesiąca,
w związku z tym należy wystąpić do strony z informacją, że jeżeli nie dostarczą np. brakującej opinii koniecznej
do wydania decyzji, to decyzja ta nie zostanie wydana. Stwierdził, że jeżeli takiego pisma nie było, to nie uważa,
że Urząd nie popełnił błędu i przedmiotowa skarga jest zasadna.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Poprosiłem Pana Prezesa Spółdzielni z zapytaniem
dlaczego napisał skargę, skoro myśmy go wielokrotnie telefonicznie prosili o zajęcie stanowiska. To on mi
odpowiedział, że on nic nie wiedział, że jego spółdzielnia nie zajęła w tej sprawie stanowiska.”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 14 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
b) Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku.
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. wraz z ustną autopoprawką, która polegała na zamianie
wyrazów: „w dalszymi” na „z dalszymi” oraz „na niezasadną” na „za niezasadną.” Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie
skargi za niezasadną.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
24. Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania
skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką
stanowiącą załącznik do protokołu.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Fragment tego uzasadnienia jest ciekawy. Pan Prezydent
Miasta Rybnika – Adam Fudali, otrzymał kiedyś statuetkę od swojego podwładnego – Pana Harszego, czyli
rozumiem, że trudno by go było zwolnić ze stanowiska w przyszłości, jakby coś ten ów przeskrobał.” Zwrócił
uwagę, że koniecznie trzeba zmienić 20 zapisów w Statucie Miasta Rybnika - gdyby dzisiaj został uchwalony
w tej postaci, to jest pewny, że część zapisów zostanie uchylonych. Przypomniał, że zgodnie z art. 25a ustawy
o samorządzie gminnym Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie i Komisji wtedy, kiedy dotyczy
to jego interesu prawnego. Dodał, że nie widzi powodu, żeby wyłączyć Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Rybniku. Następnie zwrócił uwagę, że przedmiotowy projekt uchwały nie został zaopiniowany przez
Komisję, zgodnie ze Statutem Miasta Rybnika.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że żona Pana Kuśki jest katechetką w szkole.
Wyjaśnił, że to Biskup kieruje katechetę do konkretnej szkoły. Następnie dodał: „ Komisja Rewizyjna z natury
winna być komisją klubu tak szumnie nazywanego przez Was opozycyjnym. Przed chwileczką głosowaliśmy
uchwałę nt. skargi na Pana Prezydenta. Generalnie 90% tejże Komisji powinno nie głosować, bo jesteście jakby
nie było przyjaciółmi Pana Prezydenta – jest szefem Waszego klubu BSR i przyjacielem PiSu. A więc ta
Komisja Rewizyjna nie powinna w ogóle głosować. Większość tych skarg, które są przeciwko Prezydentowi –
wyście nie powinni głosować, bo niestety, ale w myśl tego jest waszym przełożonym BSRu no i kolegą PiSu.
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A więc w jaki sposób mogliście napisać w uzasadnieniu, iż jest kolegą, dlatego nie może brać udziału
w komisjach (...).”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że w uzasadnieniu jest zacytowany fragment
pisma skarżącego.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał Przewodniczącego Rady Miasta czy zgadza się z jego
tokiem myślenia. Dodał: „tu brakuje jednego zdania, iż uchwały wszystkie podjęte przez Pana
Przewodniczącego będą nieważne. Też tak mogliście napisać. Ja tylko mówię to co widzę. Jest to bezsensowne.
Jestem za odrzuceniem tego.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że jego zdaniem uzasadnienie jest napisane
poprawnie. Dodał, że o odwołaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika ponownie zwrócił uwagę, że projekt uchwały nie został
zaopiniowany przez Komisję, zgodnie ze Statutem Miasta Rybnika.
Grzegorz Słodkiewicz – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Praktyką tej Rady jest, że wszystkie
uchwały wewnętrzne, czyli począwszy od ustalenia składów komisji i dotyczące Państwa ustaleń co do zakresu
prac komisji były proponowane zawsze bez Przewodniczącego i odbywały się zawsze bez konsultacji
z komisjami. Panie Radny, taka jest praktyka tej Rady i jak Pan Przewodniczący przyniósł do mnie tę uchwałę,
zapoznałem się z wcześniejszymi uchwałami i uważam, że w tym momencie pomimo znajomości tego zapisu
Statutu nie mam ochoty tej praktyki póki co zmieniać zwłaszcza, że przy poprzednich uchwałach i przy tej
uchwale zastanawialiśmy się nad tym bardzo mocno, która komisja miałaby to opiniować – to jest jedna kwestia.
Druga kwestia – mówię, tj. wewnętrzna sprawa Rady. Ewentualnie trzecia kwestia – jeżeli Pan mówi
o niezgodności z zapisem Statutu, sposobu procedowania w mojej ocenie zastanawiając się nad ważnością
uchwał, ewentualnie naruszeniem prawa, musimy mówić o istotnym, nieistotnym naruszeniu prawa. Nawet
w mojej ocenie jeżeliby ktokolwiek chciał coś zarzucić tej uchwale, jest to nieistotne naruszenie prawa. W takiej
formie, w jakiej została poddana pod procedowanie Państwa, ta uchwała jest prawidłowa.”
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Zgodził się z wypowiedzią Radnego Kołodziejczyka, że jest tylko jedna przesłanka, która uzasadnia
wykluczenie z głosowania Radnego. Dodał, że w tym przypadku taka przesłanka nie zachodzi.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem wniosku: /Głosowanie 23/
Za – 12 radnych
Przeciw – 7 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
W związku z tym, przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 24/
Za – 1 radny
Przeciw – 17 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „W sobotę, 21 września na rybnickim Kampusie, odbył
się Piknik Harcerski w związku z obchodami 90. lat Hufca Ziemi Rybnickiej, w trakcie którego Zastępcy
Prezydenta Rybnika Ewie Ryszce wręczona została Laska Skautowa, najwyższe harcerskie wyróżnienie.
Serdecznie gratuluję, jeszcze raz Pani Prezydent w imieniu radnych i całego miasta”
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zadał pytanie dotyczące rewitalizacji ulicy Powstańców Śląskich
i Sobieskiego. Zapytał, czy prowadzone są rozmowy z PEC-em na temat zasilania ciągu tych ulic w ciepło, jeśli
nie to, czy jest jakieś alternatywne źródło ciepła, tak aby tamtejsze kamienice nie były zasilane węglem.
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Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta „Rozmowy z PEC-em mamy za sobą, projektujemy rurę
ciepłowniczą, PEC kończy zbieranie ankiet, planuje spotkanie z mieszkańcami, wnioski płynące z oglądania
ankiet są zachęcające”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zadał pytanie, czy można coś zrobić odnośnie dzikiego parkingu
naprzeciwko Technikum Górniczego, ponieważ na tym parkingu „samochody stoją jak im się podoba”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że w najbliższej przyszłości nie (…)
Odbędzie się tylko „podleczenie ran”.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika na wstępie podziękował Pani Prezydent za pismo jakie zostało
wysłane do Kopalni Radlin w sprawie zarurowania cieku niedobczyckiego. Pismo zostało przyjęte przez
Kopalnię i prowadzone są rozmowy z głównym projektantem (uzgodnienia wodno-prawne). Dalej dodał: „Jest
to podziękowanie może w takiej formie, że to nie musi być dzisiaj ani jutro, ale to jest przyszłościowo do tego
boiska piłkarskiego, które nie ma boiska treningowego i z powodu w ’97 r. robione i pogłębienie cieku i rzeki
Nacyna zostało poszerzone skarpy do 12 metrów i tyle zostało ten teren boiska odcięty. Po zarurowaniu będzie
pełny tył boiska do zagospodarowania i można jeszcze go poszerzyć na przyległe łąki”. Radny przekazał, że
uzgadniał to z panem Henrykiem Cebulą, po czym w imieniu „sportowców piłki nożnej” przekazał
podziękowania. Kolejnym punktem, który poruszył radny była sprzedaż targowiska, Radny powiedział, że:
„mam dla Pana Prezydenta Fudalego czwarty przetarg i w ogóle jeśli chodzi o sprzedaż to nie doszedł do skutku,
a to z tej przyczyny można powiedzieć, że ta działka dzieli w środku droga i inwestor, który przychodzi mówi,
że tego nie kupi ze względu na to, że oni nie będą się „handryczyć” z tym właścicielem przenieść, czy nie
przenieść, kupić czy nie kupić, bo oni mu taką zaporową cenę dają, że nie warto z nim jakiegoś konsensusu
robić. Dlatego jest taka prośba, by tą drogę przenieść pod ogrodzenie boiska i wtedy cała działka będzie do
zagospodarowania bo w innym wypadku to jest ciężkie do sprzedania, miasto musiało robić 4 razy przetarg”.
W kolejnym punkcie radny skierował prośbę do Pani Prezydent, która odpisała na budowę ronda przy ulicy
Górnośląskiej i Rymera. „Jest tam budowa głównego centrum handlowego i powstaje nowy obiekt marketu ze
130 miejscami parkingowymi oraz jest budowany biurowiec z parkingiem oraz są tereny przemysłowe
z firmami, jest „EC” jest Dom Kultury więc będzie tam zwiększony ruch, w związku z tym prosiłem, aby….
razem z kolegą Henrykiem Cebulą razem takie pismo napisaliśmy, żeby w przyszłym roku w budżecie miasta
znalazły się pieniądze na budowę tego ronda ze względu na to, że projekt jest już zrobiony i ten projekt nam
odpowiada. Teraz jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniądze Pani Prezydent my już ostatni pokład eksploatujemy
jest na naszym terenie Niedobczyc, pokład gruby 3 m i na głębokości 1150 m, jeżeli ten pokład
wyeksploatujemy to nie mamy żadnej kasy żeby tej dzielnicy rekompensatę zrobić za wyeksploatowane
pokłady. Opłata eksploatacyjna z tego pokładu 7, 12 1- 2 to jest 1,4 mln zł i to można potwierdzić na Kopalni
Marcel”. Na koniec poprosił, żeby mimo wszystko jakieś środki na ten cel znaleźć. Ostatnim punktem
wypowiedzi radnego była ulica Gruntowa. Zdaniem radnego: „trzeba byłoby zająć się ulicą Gruntową”.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta „Myślę, że wszystkie pytania są wyczerpane”.
Krystyna Stokłosa – Radny Miasta Rybnika zadała pytanie o pomysł Miasta na zagospodarowanie budynku
po Signum Magnum przy ul. Dworek 13 oraz budynku po przychodniach lekarskich na ul. Hallera.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że: „Jeśli chodzi o budynek Signum Magnum
to jest to budynek, który już posiadamy, przygotowujemy dokumentację dla celów jego możliwej adaptacji na
coś co dotyczy pomocy dzieciom, jeżeli będzie to zbyt drogie adaptacyjnie, to sprzedaż tego budynku. Natomiast
jeżeli chodzi o drugi obiekt to w planach jest przewidziany do wyburzenia razem z innymi pozostałymi na tym
parkingu przez inwestora, który miałby zainwestować swoje środki. Niestety nie wiadomo kiedy, to już „n-ty”
przetarg, była wyraźna bessa w przetargach, a ostatnio zaczyna się zainteresowanie ponownie gruntami”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika powiedział, że na początku września dokonany został odbiór
ulicy Żorskiej i Wodzisławskiej, zostało zapisane w protokole, że firma wykonująca prace na ul. Wodzisławskiej
miała dokonać również wyrównania poboczy jeżeli chodzi o wyrównanie ziemi, pozbieranie gruzu, różnych
odpadów, do tej pory nie zostało to wykonane. Podkreślił, że cieszy się że Zarząd Zieleni Miejskiej dokonał
wykoszenia poboczy wzdłuż ulicy Wodzisławskiej, niemniej ma uwagi co do sposobu tego wykonania. Osoby,
które dokonywały koszenia nie tylko nie zbierały trawy, ale nawet można zauważyć miejsca gdzie trawa przy
pasie drogowym sięga metra oraz nie zostały posprzątane śmieci, które ukazały się po ścięciu wysokiej trawy.
Prosił żeby sprawdzić jak zostało to wykoszone, oraz żeby firma dokonała wyrównania poboczy przed
spadnięciem śniegu. Kolejną sprawą jaką poruszył radny było odniesienie się do pisma jakie złożył w tym roku
o środki na remont ulicy Witosa, na której niedawno odbywało się łatane dziur zimnym asfaltem. „Na chwilę
obecną dziury powróciły do stanu poprzedniego, a pobocza są wręcz tragiczne, Należałoby jeszcze przed zimą
uzupełnić braki w jezdni i na poboczach bo tam miejscami jest niebezpiecznie. Oprócz ulicy Witosa trzeba
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powiedzieć jedną rzecz, wjeżdżając z ulicy Plebiscytowej w ulicę Polną też zaraz na wjeździe jest spora dziura.
Następnie na skrzyżowaniu ulicy Polnej, ta ulica też jest brzydka, dziury tam już były łatane i należałoby to
zrobić. Skręcając w ulicę Hożą też są spore ubytki, dziury robią się wielkie, także prosiłbym Panie Prezydencie,
żeby skierować tam jeszcze służby jeśli pozwoli pogoda”. Radny poruszył jeszcze temat ulicy Wodzisławskiej,
odnośnie powstałych kolein na skrzyżowaniu z ulicą Pełczyńskiego. Ostatnim tematem jaki przedstawił było
wykonanie fragmentu chodnika na ulicy Nacyńskiej. „Byłem przekonany, że te parę złotych w budżecie się
gdzieś znajdzie na wykonanie tego 10 czy 15 metrowego chodnika w okresie wakacyjnym, rozpoczął się rok
szkolny i dalej to nie zostało wykonane. Panie Prezydencie ja nie chciałbym żeby wydarzył się tam jakiś
nieszczęśliwy wypadek”. Następnie radny skierował prośbę o znalezienie środków i zrobienie tego chodnika ze
względu na bezpieczeństwo dzieci.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika „Muszę zacząć od krótkiego komentarza, gdyż nie zostałem
dopuszczony do głosu w sprawie Przewodniczącego Kuśki, byłem jedynym mówcą, który mógł jeszcze zabrać
głos, tym bardziej, że Pan Przewodniczący zgłasza wniosek, a Wiceprzewodniczący ucina dyskusję. Chciałem
tylko, aby p. Kuska, który jest obecny wśród nas odniósł się do zarzutu, bo myślę że wypadałoby. Chciałem
zaapelować na przyszłość że pośpiech w takich sprawach nie jest wskazany, a tę sprawę można było wyjaśnić.”
Po tych słowach skierował prośbę do Pana Kopera, aby wymóc na firmach (od przyszłego roku), które odbierają
odpady komunalne, żeby terminy ich odbioru były w powtarzalny sposób określone, „Kiedyś było dobrze,
segregowane odpady były wywożone w drugi, czy trzeci piątek każdego miesiąca, inne odpady też w ustalony
dzień miesiąca”. Radny zadał pytanie, czy nie można wrócić do tego dobrego zwyczaju, żeby pomóc
mieszkańcom i nie komplikować im życia. Kolejne pytanie skierowane zostało do Zastępcy Prezydenta Miasta
Michała Śmigielskiego, a dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic północnych.
Następnie przypomniał, że na dodatkowej sesji w lipcu została podjęta uchwała o wydzierżawienie działki przy
ulicy Łukowej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w związku z tym mieszkańcy ostro
zaprotestowali przeciw lokalizacji tej budowy. Następnie zapytał czy umowa została już podpisana, jeśli nie to
prosił by jej nie podpisywać i poszukać innej lokalizacji. Natomiast jeśli ta umowa już jest podpisana zapytał
jakie są dochody dla Miasta z tytułu dzierżawienia tej działki. Ponadto zapytał o budżet obywatelski wspomniał,
że po wnioskach jakie zostały złożone widać niedoskonałości (z 69 wniosków 35 to place zabaw, siłownie na
wolnym powietrzu i tego typu inwestycje). Dodał, że jeśli iść tym tokiem to za trzy lata będziemy najlepiej
wyposażonym miastem w Polsce w place zabaw, siłownie, skate-parki itp. Zapytał, czy planowane jest podjęcie
jakiś działań w celu stworzenia lepszego regulaminu budżetu obywatelskiego.
O godz. 20:00 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nie jest zdziwiona i obawiała się że nasze
społeczeństwo „pójdzie po najmniejszej linii oporu” i tak też się stało, bardzo się cieszy że temat placów zabaw
i siłowni na wolnym powietrzu został zauważony. Nad regulaminem na pewno trzeba popracować, było
wiadomo, że on w pierwszym roku nie będzie doskonały, jednak odnosząc się do sugestii pana Szafrańca co do
zawężenia lub określenia listy tematów można zdecydować się, że to będzie np. jeden projekt na jeden budżet
w skali całego miasta. Dodała, że miała też nadzieję, że kilka dzielnic połączy swoje działania, i wystartują
z jednym pomysłem, który byłby czymś lokalnym dla społeczeństwa, ponieważ w budżecie obywatelskim
chodzi właśnie o to, aby społeczeństwo było świadome, prowadziło dyskusje konsolidowało się i samo
dokonywało wyboru. Dodała, że należy ubolewać nad tym, że tak się nie stało. Z prawie 70 projektów przeszło
tylko 35, jest to przykładem na to, że jako społeczeństwo jesteśmy nie do końca przygotowani na to, żeby
aplikować, pisać projekty i realizować tego typu działania. Pani Prezydent podkreśliła, że jest to początek
i jeszcze dużo musimy się uczyć. Z wniosków komisji wynika, że zdarzyło się tak, że w jednej dzielnicy było
6 placów zabaw jeden obok drugiego chodziło o to, żeby je doposażyć bo w istniejących była to jedna huśtawka,
jedna piaskownica i jedna huśtawka typu konik. W dzisiejszych czasach tego nie można nazywać placem zabaw,
tutaj nie było jakieś koncepcji, „burzy mózgów” w tej dzielnicy tylko chodziło o doposażenie. Teraz są jeszcze
wybory w dzielnicach i mieszkańcy będą mieć okazję zagłosować. Jest to przykład, że pisanie wniosków bardzo
uproszczonych nie jest łatwe nawet na poziomie naszego miasta. Podkreśliła, że trzeba się jeszcze uczyć, a jeśli
chodzi o to co będzie w przyszłym roku, to jest projekt złożony przez dr Borsę, początkiem tego roku była
możliwość w jednym z działań aplikowania o środki na stworzenie budżetu obywatelskiego wtedy dr Borsa
zwrócił się do Prezydenta że w imieniu miasta chciałby napisać tego typu projekt, który w tej chwili jest
w trakcie oceny i nie jest jeszcze rozstrzygnięty.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta „Jeżeli chodzi o tereny, które wykonuje firma z Warszawy
są zweryfikowane przez naszych pracowników, wymagają korekt, poprawek, jest umowa, że do końca
października te roboty zostaną wykonane, jeżeli tak to do końca lutego będzie uzgadnianie tych planów
w instytucjach jest ich około 70 do uzgodnienia, w marcu i kwietniu (2014 r.) byłoby wyłożenie tych planów co
oznacza, że w czerwcu 2014 r. byłyby uchwalane. Odnośnie planu jaki wykonuje Pan Chmielewski, od ulicy
Wodzisławskiej, do Mikołowskiej oczekujemy na zatwierdzenie uzgodnienia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
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Cywilnego, obiecał, że do końca października takie zatwierdzenie będzie miało miejsce wtedy w listopadzie
i grudniu br. wykładamy ten plan i uchwalamy w styczniu najdalej w lutym 2014 r. Ostatni plan, który robimy
nazywa się tereny przy ulicy Dygasińskiego. Właśnie zakończyło się wyłożenie tego planu, do 7 października br.
można składać uwagi, jeżeli nie będzie do niego żadnych istotnych uwag to w listopadzie będzie przedstawiony
Radzie do uchwalenia. Odnośnie podpisania umowy, poinformował radnych, że jest ona negocjowana.
Przytoczył artykuł 46 ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, w którym jest mowa
o szczegółowych zasadach lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych: „miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie może ustanawiać zakazów przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolniczej,
leśnej, usługowej, produkcyjnej, zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu
publicznego zakresu łączności publicznej”. Dodał, że poprzednia lokalizacja masztu mieściła się na terenie
zabudowy mieszkaniowej, był to stary plan, w którym można było zapisywać zakazy. Natomiast zmieniło się to
w 2010 r. gdzie zostało uwzględnione, że w planie nie powinna znajdować się lokalizacja. W tym planie, który
nadal obowiązuje i posiada takie zapisy to teren użytkowany kiedyś pod przepompownię ścieków, która straciła
swoją funkcjonalność, teren jest pusty, ale jego przeznaczeniem jest infrastruktura techniczna, więc odpowiada
zapisowi i brzmieniu ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Dodał, że to nie wszystko, że w Ochojcu da
się rozmawiać przez sieć Play, w Polsce jest rozwijana nowa technologia LTE dotyczy przesyłu danych,
transmisji, jest istotna również ze względów biznesowych i maszty lokalizuje się według mapy rozłożenia tych
masztów tak, aby jedna antena pokrywała się z drugą aby po drodze nie błądziły łączności więc przenoszenie na
Grzybówkę masztu z tego punktu widzenia nie jest możliwe.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta w pierwszej kolejności podziękował Zastępcy
Prezydenta Miasta Pani Ewie Ryszce i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Promocji Gospodarczej i Integracji
Europejskiej Panu Mateuszowi Motyce za szybkie przyjęcie programu rewitalizacji. Poruszył sprawę dot. prac
na Rudzie i problemu jaki występuje z wodą, ponieważ w miejscu gdzie jest staw i źródła ujęcia brakuje wody.
Wspomniał, że latem prawie doszło do sytuacji, że nie było czym podlewać nowo wyremontowanego boiska.
Boiska rezerwowe również nie były podlewane i w pewnym momencie zrobiły się klepiska. Poprosił Prezydenta
Śmigielskiego, żeby rozwiązać ten problem, aby w przyszłości w przypadku wystąpienia takiej sytuacji
pomyśleć nad „planem awaryjnym”. Następnie przypomniał, że województwo śląskie jako pierwsze rozpoczyna
ferie (17 stycznia 2014 r.). W związku z tym, w imieniu organizacji pozarządowych poprosił Panią Prezydent,
aby tak dostosować terminarz przyznawania grantów, aby można było w okresie ferii z nich skorzystać. Zwrócił
uwagę, że są kluby, które z tych grantów mogą skorzystać tylko w okresie zimowym.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika poruszył kwestię budżetu partycypacyjnego - zaproponował, aby
przeprowadzić akcję edukacyjną, np. w szkołach. Zwrócił uwagę, że odpadły projekty złożone przez niektóre
dzielnice. W związku z tym zaproponował, aby środki które zostały przeznaczone dla danej dzielnicy nie
przepadły. Następnie zapytał ile kosztował film Rybnika („po Śląsku”) pt. „Marzenia do spełnienia” i kto go
zatwierdził. Dodał: „Powiem bardzo ostro - wstyd mi za ten film. Wydaje mi się, że w taki sposób nie
znajdziemy inwestorów z całej Polski i innych krajów. Generalnie koncepcja jest dobra, kontynuujemy promocję
terenów inwestycyjnych, natomiast ten krótki film myślę, że w bardzo negatywnym świetle stawia nas, biorąc
pod uwagę inwestorów spoza Województwa Śląskiego, a na takich chyba liczymy. Chodzi o krótki spot 30 czy
40 sekundowy. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale wydaje mi się, po wielu komentarzach, że chyba to
nie jest dobra ścieżka akurat w promocji Rybnika, przy całym szacunku do całej idei promocji Rybnika
i ściągnięciu środków na kolejną edycję promocji terenów inwestycyjnych.”
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że koszty związane z produkcją filmu były
uwzględnione w projekcie, był to ostatni wniosek podsumowujący wszystkie kolejne tereny inwestycyjne.
Dodała, że promocja jest wtedy słuszna, kiedy trafia do odbiorcy i kiedy się na ten temat dyskutuje. Wyjaśniła,
że w Urzędzie wiele dyskutowano z Panem Prezydentem i projektantami w jaki sposób promować tereny, film
jest 30 sekundowy, terenów jest mnóstwo więc musiało to być zrobione zbiorczo, ponieważ jest to zebranie
wszystkich wcześniejszych projektów. Uzupełniła, że w telewizji ogólnopolskiej była podobna reklama i też
wywoływała burzę i dyskusję, natomiast przyniosła oczekiwany efekt. Stwierdziła, że reklama dot. Rybnika
trafiła do odbiorcy.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika odpowiedział, że na pewno trafiła, ponieważ o niej dyskutujemy.
„Pytanie czy trafiła do odpowiedniego odbiorcy.”
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do budżetu partycypacyjnego wyjaśniła, że obecnie
regulamin tego nie przewiduje. Dodała: „zobaczymy jak będzie po głosowniach w dzielnicach, to będzie musiało
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być potraktowane osobnym jakimś wnioskiem i wtedy będziemy z Panem Prezydentem dyskutować na ten
temat. Temat otwarty bym powiedziała.”
Józef Skrzypiec – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że miasto jest mało oznakowane dot. to nazw ulic
oraz numerów domów. Zapytał czy Straż Miejska mogłaby skontrolować posesje, czy są oznakowane. Zwrócił
uwagę, że jeżeli ul. Rudzka nie będzie remontowana, to należy zastanowić się nad usytuowaniem ronda na
skrzyżowaniu tej ulicy z Obwiednią Północną. Zapytał gdzie dokładnie to rondo zostanie umieszczone. Dodał,
że ma obawy czy w tej kadencji uda się uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego dla Orzepowic.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że ul. Rudzka będzie
remontowana odcinkami. Dodał, że rondo na skrzyżowaniu będzie wybudowane i jest na nim zaprojektowany
wylot w stronę ul. Storczyków.
O godz. 20:25 salę opuścił Radny Wojciech Piecha.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta wyraził zadowolenie rodziców z Boguszowic odnośnie
„Szczęśliwej 15-tki”, dzięki której dodatkowo powstały 3 oddziały w przedszkolach. Zwrócił uwagę, że w tej
dzielnicy mogłoby powstać nowe przedszkole, tak jak będzie to w Popielowie. Wyraził zadowolenie z nowego
stadionu. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Skrzypca dot. oznakowania domów zaproponował, aby sprawą
zajął się Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że bardzo się cieszy, że Radny Mura troszczy się
o małe dzieci, ale jej zdaniem lokale zastępcze nie rozwiązują sprawy. Przypomniała, że na ostatniej sesji
mówiła o konieczności budowy przedszkola w Boguszowicach Starych, ponieważ przyrost naturalny jest tam
największy ze wszystkich dzielnic. W związku z tym zapytała czy w tej kwestii podjęto już jakieś decyzje.
Przypomniała również o złym stanie chodnika na ul. Małachowskiego, co związane jest z budową sieci
szerokopasmowej. Następnie zapytała, czy Pan Prezydent był na wizji lokalnej i widział tę sytuację, ponieważ
nic w tej sprawie nie zrobiono. Dodała, że przed budową sieci chodnik był bardzo równo położony.
Poinformowała, że boli ją fakt, że szkoła muzyczna, która w tym roku obchodziła 80-lecie istnienia, nie dostała
nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że na razie nie padły żadne wiążące decyzje
odnośnie budowy przedszkola.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej obiecał, że sprawdzi stan chodnika na
ul. Małachowskiego. Dodał, że firma, która układa sieć szerokopasmową najpierw przykrywa wykop, a potem
dopiero robi porządnie chodnik. Poinformował, że miasto dopilnuje, żeby ta firma naprawiła ten chodnik.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na cztery niewykoszone zielone tereny
należące do miasta (w pobliżu przepompowni). Zaproponował, aby miasto zawarło umowy z mieszkańcami
dzielnicy, którzy mogliby wykosić te tereny. Przypomniał Panu Pełnomocnikowi o tablicach dot. „wjazdu
i wyjazdu”. Poruszył kwestię zaopatrzenia miasta w ciepło - poprosił o interwencję w tej sprawie, aby „do
następnej sesji było to przygotowane, przecież to wystarczy jedne podniesienie ręki i wszystko wraca w Rybniku
do normy.” Stwierdził, że w Rybniku jest „horror ze śmieciami” - dostaje telefony od mieszkańców, że śmieci
nie są odbierane. Zapytał ile firmy wywożące śmieci zapłaciły kary z tytułu nieodbierania śmieci w terminie.
Poruszył kwestię pism skierowanych do Prezydenta Miasta i Rady Miasta przez firmę KOMART, która zarządza
wysypiskiem śmieci w Knurowie. Zapytał jak miasto ustosunkowało się do tych pism i gdzie firmy odbierające
odpady wywożą śmieci, bo na pewno nie są one dostarczane do Knurowa, czyli do centralnego miejsca
składowania śmieci.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do zaopatrzenia miasta w ciepło wyjaśnił, że
nie chodzi tylko o „podniesienie ręki”. Dodał, że Kompania Węglowa bardzo długo podejmuje decyzje (od
lutego czy marca br.), miasto nie zostanie bez ciepła. Uzupełnił, że jeżeli Kompania Węglowa będzie dalej
zwlekać, to miastu pozostaje złożenie skargi do Urzędu Regulacji Energetyki. Dodał, że dokument Kompani
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Węglowej jest niezbędny do tego, żeby przygotować projekt uchwały. Odnosząc się do pism firmy KOMART
wyjaśnił, że jest to jedyna firma, która „ma papier” i technicznie niczym nie różni się od wysypiska, które
znajduje się zarówno w Rybniku jak i Jastrzębiu. Dodał, że żadne miasto nie wywozi odpadów na wysypisko
znajdujące się w Knurowie, ponieważ to wysypisko jest monopolistą i żąda nieprawdopodobnego
wynagrodzenia. Poinformował, że miasto chce żeby rozpętała się wojna. Wyjaśnił, że treść pism złożonych
przez pełnomocników tej firmy odzwierciedla punkt widzenia tego przedsiębiorstwa. Dodał, że jest znacznie
więcej miast i gmin, które protestują przeciwko takiemu wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej, jaką sobie
załatwiła prywatna firma.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do tablic, poprosił Radnego
o trochę cierpliwości. Zastanawiał się po co po raz kolejny jest poruszany ten temat, być może chodzi tylko o to,
żeby znalazło się to w protokole. Poinformował, ze tablice dot. nazw ulic i dzielnic sukcesywnie są wymieniane.
Odnosząc się do koszenia trawy wyjaśnił, że gdyby przyjąć rozwiązanie proponowane przez Radnego, wówczas
„pieniędzy na utrzymanie zielonych terenów w mieście nie trzeba byłoby w naszym mieście o 100% więcej
tylko 10 razy więcej w stosunku do tego co mamy”. Dodał, że ze względu na środki finansowe, tereny zielone
wzdłuż głównych ulic są koszone tylko 2 lub 3 razy w roku. Odnosząc się do wywozu śmieci poinformował, że
spodziewał się, że firmy, które wygrały przetarg i od lat obsługują miasto w tym zakresie, lepiej poradzą sobie
z tym zadaniem. Uzupełnił, że jest coraz mniej takich błędów, mieszkańcy również dzwonią do Urzędu.
Poinformował, że firmy zadeklarowały, że zamontują kamery na swoich samochodach, które będą nagrywały
ich prace, ponieważ ludzie m.in. dzwonią do Urzędu i pytają się dlaczego ich śmieci nie zostały odebrane,
a okazuje się, że nie zostały wystawione lub wystawione zbyt późno. Dodał, że firmy zostały poinformowane
o tym, że miasto będzie naliczało im kary. Wyraził zadowolenie z dużej ilości segregowanych przez
mieszkańców odpadów. Uzupełnił, że miasto pracuje nad tym, żeby śmieci były odbierane w terminie. Następnie
przytoczył przykłady i problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z wypowiedzi Pani Prezydent Ewy
Ryszki, z której jego zdaniem wynikało, że DKF ma szansę dostać nowy projektor cyfrowy. Poparł tę decyzję.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi Radnego wyjaśniła, że dopiero okaże
się czy ten projektor zostanie wpisany do projektu budżetu na rok 2014. Wyjaśniła, że są również potrzebne
środki na nagłośnienie, jeżeli nie będzie pieniędzy wówczas będzie robione to, co jest możliwe. Dodała, że na
pewno zostanie coś sfinansowane.
O godz. 20:50 salę opuściła Radna Anna Gruszka.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika wyraził niezadowolenie z płacenia za parking „e-kartą”.
Poprosił o sprawdzenie tego systemu. Następnie odniósł się do pisma Przewodniczącego rady Miasta Rybnika
dot. określenia „radni Rady Miasta Rybnika”: „ Stosownie do Pana pytania zawartego w piśmie
Or.0004.43.2013 z dnia 11 września 2013 r. o przedstawienie argumentów świadczących o tym, że określenie
"radni Rady Miasta Rybnika" jest nieprawidłowe uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Jako pierwszy argument
przywołuję brzmienie art. 25b ustawy o samorządzie gminnym, w którym czytamy m.in. "Mandatu radnego
gminy nie można łączyć z:...". Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca nie pisze radnego rady gminy tylko
radnego gminy. W całej ustawie o samorządzie gminnym nigdzie nie występuje określenie "radny rady gminy".
Drugim argumentem jest fakt, że określenie "radny rady gminy" zawęża obszar działania radnego tylko do danej
rady gminy lub miasta, co nie jest prawdą, bo przywołując brzmienie art. 23 ust. 1 ww. ustawy: "Radny
obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia...". Najlepiej obrazuje to rota ślubowania radnego,
której tekst przypominam "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Ślubowanie to jednoznacznie określa obowiązki radnego jako pracę na rzecz całej gminy i jej mieszkańców a nie
tylko na rzecz samej rady gminy. Wobec powyższego ponawiam moją prośbę z 4 września tego roku, by w
materiałach redagowanych przez urząd miasta nie pisano cyt. "radni Rady Miasta Rybnika", co jest określeniem
nieprawidłowym, tylko prawidłowo "radni miasta Rybnika". Wszak, analogicznie nie pisze się Prezydent Urzędu
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Miasta Rybnika tylko Prezydent Miasta Rybnika. Jeszcze jedno – cieszę się, że nie pisze się, że kondolencje czy
gratulacje składa rada gminy, bo byśmy musieli zawsze jakąś uchwałę w tej sprawie podejmować, a tak się nie
dzieje.”
Pismo zostało złożone Przewodniczącemu Rady Miasta.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „ Krótko Panu odpowiem – wyczytałem to, gdzieś tam
wyczytałem z Rady Gminy Marklowice i identycznie było napisane tak, jak ja napisałem.”
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „ No, my nie składali kondolencji ani życzeń”.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „ Niech Pan sobie sprawdzi na swojej stronie jak Pan
pisze, Panie Sekretarzu, ale tylko tak vice versa Panie Radny”.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika wyraził niezadowolenie z tego, że w dalszym ciągu nie jest
budowany chodnik na ul. Okulickiego (180 m). Przypomniał, że ta sprawa ciągnie się już od 7 lat i ludzie ciągle
się upominają o tę inwestycję. Poruszył kwestię dot. poprawy niskiej emisji – zaproponował, aby w tym celu
wykorzystać nitkę gazową przechodzącą przez Radziejów i Popielów.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do budowy chodnika wyjaśniła, że po wcześniejszej
interwencji Radnego Gajdy na jednej z ostatnich sesji, w najwyższych szpilkach jakie posiada, przeszła się po
tym chodniku i stwierdziła, że w samym centrum miasta są o wiele gorsze chodniki. Dodała, że jest w stanie
polemizować z mieszkańcami, którzy wyrażają niezadowolenie ze stanu tego chodnika.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że Radny Gajda mówi o odcinku chodnika od
ul. Składowej do mostku znajdującego się przy ul. Okulickiego.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że Radny ma na myśli odcinek chodnika, o którym
mówiła Prezydent Ewa Ryszka. Odnosząc się do niskiej emisji poinformował, że jeżeli jest wystarczająca liczba
pewnych klientów, to przedsiębiorstwo natychmiast wykonuje przyłącza.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kołodziejczyk dot.
określenia „Radni Rady Miasta Rybnika” poinformował, że wraz ze swoimi kolegami z Klubu upoważniają Pana
Przewodniczącego do podpisywania takim określeniem zarówno życzeń jak i kondolencji.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „ Panie Radny, żeby nie być gołosłownym – to co
odpowiedziałem Panu Radnemu to przeczytam tylko i puszcze to w obieg, jeżeli to kogoś interesuje, ale myślę,
że zostawię to tutaj na boku. Pisze Radni Rady Gminy Marklowice. No proszę Państwa, tu jest dokument, który
akurat chyba jest wiarygodny”.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika wyjaśnił Pani Prezydent, że pomyliła odcinki tego chodnika.
Poinformował, że mówił o brakującym odcinku chodnika (180 m). Dodał, że na ul. Trzech Krzyży również
brakuje chodnika. Poprosił, aby dokończyć budowę brakującego chodnika przy ul. Okulickiego.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny, Pan tak walczy o ten chodnik, jakby był Pan
w opozycji, ale gratuluję, bo też popieram. Rzeczywiście codziennie tam przejeżdżam i w tej części, o której Pan
opowiada nie ma chodnika”. Poprosił Pana Pełnomocnika, aby zmotywował kopalnię w sprawie bocznej drogi
ulicy Kożdoniów. Przypomniał, że sprawa ciągnie się od 1,5 roku i chciałaby, aby w przyszłym roku ta
inwestycja została wykonana.
Józef Piontek – Radny Miasta Rybnika zapytał o nieprzejezdny most i dalszy remont ul. Teofila Bieli.
Przypomniał, że po jego interwencji w tej dzielnicy zostały skoszony tereny zielone. Poprosił
o przejście dla pieszych na ul. Willowej.
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Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kiljańczyka: „To czy jest
się radnym opozycyjnym, czy koalicjantem, to nie ma znaczenia jeżeli chodzi o dobro miasta. To jest następny
przykład na to, że powinien brać tutaj górę rozsądek i to zdrowy rozsądek. Także smuci mnie wypowiedź Pana
Radnego. Jeżeli jest opozycja konstruktywna, ona jest zawsze mile widziana. Tak powinno być z konkurencją,
tak powinno być z opozycją. Powinna być konstruktywna i wtedy to jest budujące i przynosi efekty pozytywne
dla wszystkich.”
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do ul. Bieli wyjaśnił, że
projekt i pozwolenie na budowę są gotowe, inwestycja będzie realizowana jeśli znajdą się pieniądze. Odnosząc
się do mostu przypomniał, że kiedy komornik zaczął ścigać firmę, wtedy „zeszła z kontraktu”, został
przeprowadzony nowy przetarg i most będzie zrobiony.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika podziękował Panu Pełnomocnikowi za solidne i terminowe
wykonanie robót na rzece Ruda (kładka, most). Wyraził zadowolenie z rzetelności firmy wykonującej te roboty.
Zapytał kto będzie naprawiał ubytki na ul. Wielopolskiej, które powstały na trasie od ul. Mikołowskiej do
Nadleśnictwa. Poinformował, że w Ligocie bardzo długo nie działało oświetlenie uliczne. Zapytał o budowę
boiska przy SP nr 3. Dodał, że „drobne” sprawy związane z tym boiskiem można teraz zrobić, pozostałe dopiero
wiosną. Poinformował, że ul. Św. Józefa oraz Dąbrówki są nieoznakowane. Poruszył sprawy związane
z listą zaakceptowanych projektów dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał o oświetlenie ul. Wielopolskiej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że „końcówka”
ul. Wielopolskiej pod wiaduktem kolejowym będziemy wykonana przez RSK na koszt miasta. Odnosząc się do
oznakowania wyjaśnił, że również musi zostać ogłoszony na to przetarg.
Szymon Musioł – Radny Miasta Rybnika poprosił o budowę parkingu przy przedszkolu w Gotartowicach oraz
o remont ul. Gotartowickiej. Zaproponował, aby w związku z dzisiejszą tragedią w Łodzi, OPS przeprowadziło
wyrywkowe kontrole w rodzinach, które mają małe dzieci.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że OPS przeprowadza ustawowe kontrole. Dodała, że
ustawa nie przewiduje tego, żeby wysłać kontrolę do każdej rodziny, w której znajduje się małe dziecko.
Uzupełniła, że w przypadku kiedy jest interwencja, wówczas na kontrolę nigdy nie jeździ jedna osoba.
Szymon Musioł – Radny Miasta Rybnika wytłumaczył, że w Łodzi mają zostać skontrolowane wszystkie
rodziny będące pod opieką ośrodka pomocy społecznej, w których jest dziecko w wieku do lat sześciu. Dodał, że
sąsiedzi nie zawsze reagują i dochodzi do tragedii. Zaproponował, aby OPS przeprowadziło wyrywkowe
kontrole w rodzinach, które mają małe dzieci.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że rodziny będące pod opieką OPS zazwyczaj
korzystają z różnej formy dofinansowania i że w tych rodzinach są przeprowadzane wywiady środowiskowe,
które służą temu, aby ocenić sytuację w danej rodzinie. Dodała, że nie można zrobić wyrywkowych kontroli
biorąc pod uwagę fakt, że w Rybniku znajduje się 140 tys. mieszkańców. Uzupełniła, że rozumie intencje
Radnego, natomiast miasto będzie robiło to, co jest zgodne z literą prawa.
Henryk Frystacki – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na wykaszanie poboczy m.in. wzdłuż ul.
Gliwickiej. Stwierdził, że ciągnik koszący jest bardzo ciężki (niszczy chodniki) i niebezpieczny, standard
koszenia nie jest najlepszy, pobocza trzeba później sprzątać. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Podziękował
Panu Pełnomocnikowi za remont ul. Lipowej. Jako kierownik stadionu MOSiR podziękował Prezydentowi
Śmigielskiemu oraz inspektorom nadzoru budowlanego Urzędu Miasta Rybnika za terminowość prac i remont
tego obiektu.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi Radnego Musioła dot. budowy
parkingu przy przedszkolu w Gotartowicach poinformowała, że temat zostanie rozpoznany.
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Leszek Kuśka – Radny Miasta Rybnika w imieniu mieszkańców Ligoty-Ligockiej Kuźni oraz Gotartowic
podziękował za remont ul. Żorskiej, w tym m.in. za wysoki standard drogi oraz bezpieczeństwo ruchu.
Uprzedził, że wpłynie wniosek od tych mieszkańców dot. rozważenia możliwości „lewoskrętu”. Poprosił, aby
Urząd zastanowił się nad tym rozwiązaniem. Zwrócił uwagę, że światła na tej drodze świecą w ciągu dnia, a nie
w nocy. Zapytał na jakim etapie są prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 20.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Wielka szkoda, że nie ma Radnego
Kurpanika. Przynajmniej ktoś podziękował za roboty wykonane na ul. Żorskiej. Dziękuję bardzo, też w imieniu
służb, że jednak jest coś zrobione, a nie że wszystko jest źle zrobione. Na temat lewoskrętów nie będę się
wypowiadał.” Odnosząc się do oświetlenia wyjaśnił, że być może jest to spowodowane sprawdzaniem przez
służby lamp oraz czujników.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika poprosił Pana Pełnomocnika o spotkanie po sesji w sprawie
śmieci. Odnosząc się do koszenia terenów zielonych wyjaśnił, że chciał żeby zgodnie z Regulaminem zostało to
robione raz w roku. Następnie zapytał Prezydenta Śmigielskiego dlaczego miasto nie skorzystało z innej „drogi”
zaopatrzenia miasta w ciepło. Zwrócił uwagę, że „bojkot” wysypiska śmieci jest sprzeczny z ustawą
„śmieciową”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do sprawy związanej z ciepłem wyjaśnił, że
jest inna droga, która nie nazywa się założenia do planu, tylko plan. Wyjaśnił, że plan oznacza, że przewiduje się
własne środki finansowe na wykonanie kwestii związanej z tym planem, więc jest to droga, która
w przypadku Rybnika jest niemożliwa do przeprowadzenia. Odnosząc się do wysypiska śmieci zwrócił uwagę,
że ustawa o gospodarce śmieciami, która ma szereg mankamentów, nie jest jedyną ustawą, gdyż są jeszcze takie
ustawy jak o ochronie konkurencji czy działalności na szkodę spółki. Dodał, że nie można podpisać umowy,
która jest z góry niekorzystna.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Pani Prezydent zgadzam się i bardzo mi się podoba Pani
sposób myślenia. Uśmiechałem się jak mówiłem do Pana Radnego Gajdy, że musi być w opozycji skoro się tak
stara. Także trzymam za słowo i mam nadzieję, że ten chodnik powstanie.”
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zaproponował, aby w przyszłości projekty składane w ramach
budżetu obywatelskiego, które przeszły wstępną weryfikację były publikowane w Gazecie Rybnickiej.
W związku z tym, że w Śródmieściu nie przeszedł żaden projekt złożony w ramach tego budżetu, zaproponował
aby środki przeznaczyć na basen MOSiRu i sfinansować zegarki na pływalni, podobnie jak jest na basenie
w Boguszowicach.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do publikacji projektów wyjaśniła, że pomiędzy
ukazaniem się Gazety Rybnickiej, rozstrzygnięciami Komisji i głosowaniem w dzielnicach jest bardzo krótki
okres. Dodała, że pełna informacja (lista projektów, które odpadły i przeszły) poszła do dziennikarzy.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zapytał o przyszłość Młodzieżowego Domu Kultury. Zwrócił
uwagę, że już kiedyś proponował, aby inną technologią wykonywać chodniki - z asfaltu, ponieważ te
wykonywane z kostki, zarastają trawą.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że najlepszą technologią byłoby budowanie
chodników w miejscach, gdzie one są niezbędne. Wyjaśniła, że w mieście są chodniki „czyste”, czyli te, które
naprawdę są eksploatowane, chodniki częściowo zarośnięte, gdzie ruch pieszego odbywa się od czasu do czasu
oraz te, które faktycznie należałoby kosić, które prawie w ogóle są nieużytkowane.
Joanna Kryszczyszn – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do Młodzieżowego Domu Kultury
wyjaśniła, że kiedyś na sesji była wyjaśniona kwestia dot. łączenia Specjalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym. Przypomniała, że w ramach tego
połączenia miało powstać przedszkole, które jest termomodernizowane, a następnym etapem – jeżeli wystarczy
pieniędzy, jest przygotowanie budynku przy ul. Piasta, przeniesienie i połączenie tych placówek i w miejsce
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istniejącego zespołu szkolno-przedszkolnego przeniesienie MDK. Dodała, że ma nadzieję, że sprawy te zostaną
załatwione w terminie.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poprosił Pełnomocnika o naprawę chodnika za
Gimnazjum Nr 1, od ul. Rybnickiego.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika poinformował, że ma nadzieję, że wszystkie dzielnice, których
projekty nie przeszły wstępnej weryfikacji, będą równo traktowane - dot. to Radziejowa, Śródmieścia
i Niewiadomia. Poprosił, aby tym dzielnicom miasto pomogło w inny sposób. Zapytał czy
w przyszłorocznym budżecie przewiduje się wzrost środków dla RSK oraz ZZM, ponieważ przybywa coraz
więcej zadań np. na utrzymanie poboczy. Poinformował, że ma nadzieję, że w roku 2014 w Niedobczycach
i Niewiadomiu skończą się problemy z wiatami autobusowymi. Zwrócił uwagę na zły stan ul. Janasa.
Zaapelował, aby jeszcze przed zimą zabezpieczyć powstałe na tej drodze szczeliny. W związku z tym
zasugerował, żeby doprowadzić do spotkania z udziałem Kopalni Marcel i Rydułtowy. Poprosił Panią Prezydent
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wizji chodnika znajdującego się od ul. Obrońców Pokoju do
ul. Modrzewiowej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że Kopalnie zostały już
poinformowane i że miasto będzie interweniowało w tej sprawie. Odnosząc się do zwiększenia środków
poinformował, że rozmowy będą prowadzane na etapie projektowania budżetu, natomiast obawia się że może
nie być więcej środków.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika poinformował, że chciałby aby chodnik przy ul. Okulickiego został
zrobiony najtańszym kosztem. Przypomniał, że mieszkańcy dzielnicy chcieli, aby w ramach środków z budżetu
obywatelskiego chodnik ten powstał, ale niestety to zadanie nie przeszło wstępnej weryfikacji. Następnie zwrócił
uwagę, że na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Staffa, patrząc w kierunku kopalni jest zejście, gdzie brakuje
podparcia na dwóch segmentach.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował Przewodniczącego Rady Miasta, że jako
Radny może mu zwrócić uwagę, natomiast jako Sekretarz Marklowic nie może zwracać uwagi
Przewodniczącemu Rady Gminy Marklowice. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Mury: „Przez te siedem lat
Panie Janie, Pan mnie przekonał, że Pan jest rzeczywiście Radnym Rady Miasta Rybnika, że w odróżnieniu ode
mnie, który jest Radnym Miasta Rybnika i to jest taka trochę różnica. Pan nie widzi różnicy, to ja proponuję,
żeby pisać nadal Radni Rady Miasta Rybnika składają życzenia i kondolencje, natomiast można mnie wyłączyć
i powiedzieć oraz Pan Benedykt Kołodzieczyk Radny Miasta Rybnika – w ten sposób. Nie ma problemu.”
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika poprosił o dokładniejszą informację odnośnie harmonogramu
przeniesienia budynku MDK. Zapytał co z jego propozycją dot. wykonywania chodników z asfaltu - czy będzie
uwzględniona w specyfikacjach.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że większość np. ścieżek
rowerowych czy poboczy jest już wykonywanych z asfaltu.
Józef Skrzypiec – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z wybudowanego chodnika przy ul. Rudzkiej.
Następnie poinformował, że chodnik ten ma swoje „wady” ze względu na liczbę wypadków.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał o stan zdrowia Prezydenta. Dodał, że Radnym brakuje
jego obecności.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nam też brakuje Prezydenta. Prezydent jest już w domu.
Ostatnio przebywał na oddziale rehabilitacyjnym. Akurat dzisiaj byliśmy z Prezydentem Śmigielskim u Pana
Prezydenta i byśmy powiedzieli, że stan zdrowia szefa jest bardzo dobry. Także ja myślę, że tęsknoty wszystkich
nas przekazujemy regularnie Panu Prezydentowi. Myślę, że weźmie sobie to do serca. Nie wiem kiedy, ale
myślę że nas odwiedzi Pan Prezydent.”
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Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta w imieniu wszystkich obecnych na sesji, prosił przekazać
Prezydentowi pozdrowienia. Następnie o godz. 21:50 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały:
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
3. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
14. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 2/
Za – 13 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Przeciw
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Przeciw
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Przeciw
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
12. Jan
Mura,BSR,Za
13. Szymon
Musiol,PO,Przeciw
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Przeciw
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Przeciw
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 3/
Za – 14 radnych
Przeciw – 8 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Przeciw
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Przeciw
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Przeciw
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
12. Jan
Mura,BSR,Za
13. Szymon
Musiol,PO,Przeciw
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Przeciw
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20. Krzysztof
21. Andrzej
22. Henryk

Szafraniec,PO,Przeciw
Wojaczek,PiS,Za
Frystacki,BSR,Za

/Głosowanie 4/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
14. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 5/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 6/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
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17. Jozef
18. Henryk
19. Krystyna
20. Krzysztof
21. Andrzej
22. Henryk

Skrzypiec,BSR,Za
Ryszka,BSR,Za
Stoklosa,PO,Za
Szafraniec,PO,Za
Wojaczek,PiS,Za
Frystacki,BSR,Za

/Głosowanie 7/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 8/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 9/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz
Laska,PO,Za
12. Jan
Mura,BSR,Za
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13. Szymon
14. Andrzej
15. Wojciech
16. Jozef
17. Jozef
18. Henryk
19. Krystyna
20. Krzysztof
21. Andrzej
22. Henryk

Musiol,PO,Za
Oswiecimski,BSR,Za
Piecha,PiS,Za
Piontek,BSR,Za
Skrzypiec,BSR,Za
Ryszka,BSR,Za
Stoklosa,PO,Za
Szafraniec,PO,Za
Wojaczek,PiS,Za
Frystacki,BSR,Za

/Głosowanie 10/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
14. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 11/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
14. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
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11. Dariusz
Laska,PO,Za
12. Jan
Mura,BSR,Za
13. Szymon
Musiol,PO,Za
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 14/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
14. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 15/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

29/33

7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 16/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,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. Wojciech
Piecha,PiS,Za
15. Jozef
Piontek,BSR,Za
16. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
17. Henryk
Ryszka,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 17/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Wojciech
Piecha,PiS,Za
14. Jozef
Piontek,BSR,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 18/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
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6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Wojciech
Piecha,PiS,Za
14. Jozef
Piontek,BSR,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 19/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Wojciech
Piecha,PiS,Za
14. Jozef
Piontek,BSR,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 20/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Za
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Za
13. Wojciech
Piecha,PiS,Za
14. Jozef
Piontek,BSR,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 21/
Za – 14 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 6 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Wstrzymał się
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
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8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Wstrzymał się
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz
Laska,PO,Wstrzymał się
12. Jan
Mura,BSR,Za
13. Szymon
Musiol,PO,Przeciw
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Henryk
Ryszka,BSR,Za
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Wstrzymał się
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Wstrzymał się
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 22/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Wstrzymał się
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
5. Anna
Gruszka,PiS,Wstrzymał się
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Wstrzymał się
10. Leszek
Kuska,SR2010,Za
11. Dariusz
Laska,PO,Za
12. Jan
Mura,BSR,Za
13. Szymon
Musiol,PO,Wstrzymał się
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
15. Wojciech
Piecha,PiS,Za
16. Jozef
Piontek,BSR,Za
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
18. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
19. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
20. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 23/
Za – 12 radnych
Przeciw – 7 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Bronislaw
Drabiniok,PO,Przeciw
3. Zygmunt
Gajda,BSR,Przeciw
4. Anna
Gruszka,PiS,Za
5. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
6. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
7. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
8. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
9. Leszek
Kuska,SR2010,Za
10. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
11. Jan
Mura,BSR,Za
12. Szymon
Musiol,PO,Przeciw
13. Wojciech
Piecha,PiS,Za
14. Jozef
Piontek,BSR,Przeciw
15. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
16. Henryk
Ryszka,BSR,Za
17. Krystyna
Stoklosa,PO,Przeciw
18. Krzysztof
Szafraniec,PO,Wstrzymał się
19. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
20. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 24/
Za – 1 radny
Przeciw – 17 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Wstrzymał się
2. Michal
Chmielinski,BSR,Przeciw
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Przeciw
4. Zygmunt
Gajda,BSR,Przeciw
5. Anna
Gruszka,PiS,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Przeciw
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7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Przeciw
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się
9. Franciszek
Kurpanik,PO,Przeciw
10. Leszek
Kuska,SR2010,Przeciw
11. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
12. Jan
Mura,BSR,Przeciw
13. Szymon
Musiol,PO,Wstrzymał się
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Przeciw
15. Wojciech
Piecha,PiS,Przeciw
16. Jozef
Piontek,BSR,Przeciw
17. Jozef
Skrzypiec,BSR,Przeciw
18. Henryk
Ryszka,BSR,Przeciw
19. Krystyna
Stoklosa,PO,Przeciw
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Wstrzymał się
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Przeciw
22. Henryk
Frystacki,BSR,Przeciw
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