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Protokół nr XL
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r.
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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Obsadzenie mandatu radnego.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Podatek od nieruchomości na rok 2014.
Podatek od środków transportowych na rok 2014.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2
w Rybniku.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej miasta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Zamiar likwidacji w 2014 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
Plan sieci publicznych przedszkoli.
Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13.
Ustalenie na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Nabycie nieruchomości.
Zbycie nieruchomości.
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz podwyższenie
wartości dotychczasowych udziałów.
Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokość stawek
procentowych i warunki udzielania bonifikat.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 16.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych
terenów.
Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
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28. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
29. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
30. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
31. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
32. 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 23 radnych, w związku z czym
obrady będą prawomocne.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „ (…) Mam uchwałę z dnia 19 grudnia 2012 r. właśnie w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik, a więc my
uchwaliliśmy te przystanki i przystanek Rybnik Niewiadom Buzowice Skrzyżowanie jest w tej uchwale napisane
z dużej litery, podobnie jak pozostałe przystanki, więc proszę o poprawę pisowni w przegłosowanej uchwale na
ostatniej sesji.”
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „To jest taka uwaga techniczna. Myślę, że na pewno to
zostanie poprawione przez Panią, która dany protokół sporządziła. Myślę, że protokół możemy przyjąć po tych
uwagach zgłoszonych przez Panią Anię Gruszka. (…)”.
Protokół z sesji z dnia 23 października 2013 r. został przyjęty.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez „rozbicie”
pkt. 25 na trzy odrębne uchwały.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 23 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. Obsadzenie mandatu radnego. /Głosowanie 2/
4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok. /Głosowanie 3/
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/
7. Podatek od nieruchomości na rok 2014. /Głosowanie 5/
8. Podatek od środków transportowych na rok 2014. /Głosowanie 6/
9. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
/Głosowanie 7/
10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
/Głosowanie 8/
11. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2
w Rybniku. /Głosowanie 9/
12. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej miasta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. /Głosowanie 10/
13. Zamiar likwidacji w 2014 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 11/
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15.
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30.
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Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. /Głosowanie 12/
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. /Głosowanie 13/
Plan sieci publicznych przedszkoli. /Głosowanie 14/
Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13. /Głosowanie 15/
Ustalenie na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone. /Głosowanie 16/
Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 17/
Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 18/
Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 19/
Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 20/
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz podwyższenie
wartości dotychczasowych udziałów. /Głosowanie 21/
Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokość stawek
procentowych i warunki udzielania bonifikat. /Głosowanie 22/
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika – obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 16, /Głosowanie 23/
b) MPZP 17, /Głosowanie 24/
c) MPZP 18. /Głosowanie 25/
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych
terenów. /Głosowanie 26,27/
Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych. /Głosowanie 28/
Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. /Głosowanie 29/
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 30/
Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 31/
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Zakończenie sesji.

3. Obsadzenie mandatu radnego.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta poprosił wszystkich o powstanie i przystąpił do
odczytania roty ślubowania: „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 może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg”.
Łukasz Kłosek: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Adam Fudali – Prezydent Miasta: Przypomniał , że grudzień to ostatni termin na wydawanie betonitów
w związku z tym zwrócił uwagę, aby załatwić wszystkie formalności związane z tym tematem. Następnie
poinformował o będących w trakcie realizacji robotach:
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− opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ul. Raciborskiej,
− odtworzenie oświetlenia przy ulicach: Jankowickiej, Młyńskiej oraz Kotucza likwidowanego przez
dotychczasowego właściciela – planowane wykonanie robót do 02/2014 r.,
− przebudowa ul. Niepodległości – planowane wykonanie robót do 06/2014 r.,
− budowa łącznika ul. Jaskółcza – Janiego wraz z odwodnieniem – planowane wykonanie robót do 06/2014 r.,
− budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna – planowane wykonanie robót do 12/2013 r.,
− przebudowa ul. Jastrzębskiej – planowane wykonanie robót do 06/2014 r.,
− przebudowa jezdni i chodników przy ul. Małachowskiego – planowane wykonanie robót do 12/2013 r.,
− przebudowa ul. Tkoczów– planowane wykonanie robót do 05/2014 r.,
oraz przetargach na:
− przebudowę przepustów na ul. Wolnej,
− przebudowę ul. Pod Lasem – planowane wykonanie robót do 06/2014 r.,
− budowę nowych punktów świetlnych w dzielnicach oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez
TAURON wraz z wykonaniem dokumentacji – planowane wykonanie robót do 10/2014 r.,
− przebudowę ul. Zwycięstwa – planowanie wykonanie robót do 06/2014 r.,
− remont ul. Prostej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Karola Miarki – planowane wykonanie robót do
05/2014 r.,
− wycenę majątku drogowego w zakresie dróg gminnych.
Przedstawił także przetargi w przygotowaniu na:
− remont mostu na ul. Stalowej,
− przebudowę parkingu na ul. Patriotów,
− aktualizację ewidencji dróg.
Następnie poinformował, iż decyzją Zarządu Województwa z dnia 22 października br. projekt Miasta Rybnik pn.
„Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku” otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2.2. Infrastruktura
okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Całkowita wartość projektu wynosi 8 600 000,00, otrzymane dofinansowanie to 85% tej kwoty tj. 7 300 000,00.
Jest to największa kwotowo dotacja przyznana w ramach tego konkursu. Przedmiotem inwestycji będzie budowa
parku tematycznego pomiędzy ul. Rudzką, ul. Kotucza, rzeką Nacyną oraz zabudowaniami kampusu. W ramach
parku tematycznego planowane jest wykonanie następujących elementów: ogrody kolekcje, urządzenia
eksperymentalne, place zabaw (w tym kamienie wspinaczkowe), boisko wielofunkcyjne, mała architektura,
place i ścieżki utwardzone (w tym ścieżka rowerowa), mostek nad Nacyną.
Poinformował także o następujących inwestycjach:
-modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku, prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem,
-budowa parkingu, lodowiska oraz placu zabaw przy ul. Gliwickiej (otwarcie lodowisk zaplanowano na 6
grudnia br., wtedy też zostanie przekazane do użytkowania lodowisko wraz z parkingiem na ok. 70 miejsc
postojowych, natomiast plac zabaw z docelowym parkingiem na 162 miejsca zostanie oddany do użytkowania
razem z zmodernizowanym kąpieliskiem „Ruda”, w maju 2014 r.),
-budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej na terenie MOSiR w
Rybniku-Kamieniu,
-modernizacja i przebudowa Targowiska Miejskiego w Rybniku przy ul. Gen. J. Hallera (obecnie są montowane
stragany. Na 3 grudnia został wyznaczony termin odbioru straganów. wymiana nawierzchni placu targowego,
teren został uprzątnięty),
-przebudowa stadionu lekkoatletycznego MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej (na realizację inwestycji Miasto
otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 mln zł, termin
zakończenia przebudowy jest planowany na czerwiec 2014 r.),
-termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, dz. Północ (roboty są realizowane w
ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej. W wyniku
realizacji zadania Miastu zostanie umorzona pożyczka w kwocie 870.000,00 zł.),
-budowa sali ćwiczeń na potrzeby Zespołu Przygoda, na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul.
Świerklańskiej (budynek jest w trakcie odbioru i przekazania do użytkowania. Rozpoczęto procedurę odbioru
przekazania obiektu do użytkowania wymaganą ustawą Prawo budowlane - „Sanepid”, Straż Pożarna,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).
Na koniec przekazał informacje z zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku:
- bezrobocie wynosi 8 % przy 13 % stopie bezrobocia w kraju i 11,1 % w województwie,
- do 25 listopada skierowano na staż 1065 bezrobotnych,
- udzielono 147 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- zrefundowano 75 stanowisk pracy u pracodawców,
- 360 osób wykonywało prace społecznie użytecznych.
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Wszystkie działania były możliwe dzięki pozyskanym dodatkowym środkom otrzymanym w ramach projektów,
które pisze PUP.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika odnosząc się do podatku z tytułu udziału w podatkach
dochodowych od osób fizycznych przypomniała, że w styczniu br. przekonywała Radnych, że jednak zbyt
szybko dokonuje się korekty o 5 mln zł. Następnie zapytała jak wygląda sprawa z karami umownymi dot.
nieterminowego wykonania robót w związku z przebudową ul. Wodzisławskiej i Żorskiej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że sprawa czeka na
rozstrzygnięcie w sądzie, natomiast środki, które można było „ściągnąć” od Konsorcjum z tytułu kar, zostały
„ściągnięte”.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała czy miasto będzie budowało lotnisko
w Gotartowicach. Przypomniała, że w nowej perspektywie finansowej na tę inwestycję nie ma środków. Dodała,
że mieszkańcy tej dzielnicy chcieliby wiedzieć jak wygląda sprawa, ponieważ nawet nie mogą przeprowadzać
żadnego remontu w domach. Poinformowała, że dobrze byłoby gdyby zapadła w tej kwestii wiążąca decyzja.
Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że nie dziwi się mieszkańcom, że pytają o swoją przyszłość.
Dodał, że w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego było zaplanowanych 5 lotnisk m.in. w Gotartowicach,
natomiast w pewnym momencie te inwestycje zostały wykasowane ze Strategii. W związku z tym
poinformował, że na razie nie będzie rozbudowy lotniska w Gotartowicach, ponieważ było to podyktowane
możliwością pozyskania środków zewnętrznych, a jego budowa z pieniędzy budżetu miasta jest niemożliwa.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał jakich konkretnie pojazdów wycofanych
z eksploatacji dot. kwota w wysokości 260 000 zł.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że dotyczy to porzuconych
samochodów, których nie odbierze właściciel. Uzupełnił, że wtedy jest uruchamiana procedura związana
z przejęciem pojazdu na własność miasta, co wiąże się ze sprzedażą lub zezłomowaniem. Dodał, że z tego tytułu
NFOŚiGW dopłaca do każdego pojazdu kwotę ok. 4000 zł. W kolejnym roku miasto występuje
o zwrot za te czynności związane z porzuconymi samochodami.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zapytał co składa się na zakończone roboty budowlane związane
z budową chodnika przy ul. Narutowicza.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że 50% kosztów związanych
z budową przedmiotowego chodnika pokrywa Miasto Radlin. Kosztorysowo inwestycja miała wynieść więcej
niż realizacja tego zadania, w związku z tym Radlin pokrywa 50% rzeczywiście poniesionych kosztów, stąd
wynika zwrot dla Radlina, który wpłacił Rybnikowi 50% kosztów pierwotnych. Wyjaśnił, że
w związku z tym, że chodnik znajduje się po stronie Rybnika, regulacje prawne związane z przejęciem części
gruntu na zrobienie chodnika o szerokości 1,5 m, kwestia przebudowy instalacji elektrycznej oraz słupów czy
przesunięcie płotów i wypłata z tego tytułu odszkodowań ponosi tylko i wyłącznie Rybnik, a pozostała kwota,
która została niewydatkowana na budowę tego chodnika jest zwracana do budżetu miasta. Dodał, że chodnik na
tej ulicy jest dobrze wykonany.
Henryk Frystacki – Radny Miasta Rybnika zapytał o ekrany akustyczne wzdłuż DK78 oraz możliwość
zapoznania się z pomiarami natężenia ruchu wzdłuż ul. Gliwickiej i Reymonta. Zwrócił uwagę, że budynek
zespołu szkolno-przedszkolnego znajduje się bardzo blisko ul. Gliwickiej. Dodał, że na tej ulicy jest
zdecydowanie większe natężenie ruchu niż na ul. Reymonta.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że wyniki badań
akustycznych dostępne są w Wydziale Ekologii. Przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania wzdłuż ul. Gliwickiej, która została zaskarżona, a następnie
unieważniona. Uzupełnił, że na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wodzisławskiej i Reymonta została
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wydana decyzja służb ochrony środowiska i miasto musi ją wykonać, natomiast nie ma takiej decyzji odnośnie
ul. Gliwickiej, w związku z tym miasto nie ma obowiązku budować ekranów. W tym przypadku miasto ma za
zadanie w inny sposób rozwiązać problem np. poprzez wymianę okien w budynku szkoły bądź może też podjąć
decyzję o budowie takich ekranów. Dodał, że miasto szuka innego rozwiązania i w związku z tym pieniądze
przeznaczone na tę inwestycję zostaną zwrócone do budżetu.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką
dot. uzasadnienia.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Podatek od nieruchomości na rok 2014.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że nie może się zgodzić na
podwyżkę podatku, gdyż stawki proponowane przez Prezydenta Miasta są tylko o grosz lub dwa mniejsze od
maksymalnych. Dodała, że Prezydent chce, aby mieszkańcy płacili podatki w takiej wysokości jak płacą
mieszkańcy Warszawy czy Poznania, gdzie są bez porównania większe dochody. Przypomniała, że
z wypowiedzi Skarbnika Miasta, którą usłyszała na wczorajszej Komisji Finansów wynika, że wzrost podatku
przyniesie szacunkowe wpływy do budżetu miasta w wysokości 2 480 000 zł. Stwierdziła, że dla budżetu
miasta nie jest to zbyt duża kwota, natomiast dla poszczególnych podatników obciążenie podatkami jest i tak za
duże. Następnie dodała: „Jeżeli firma produkcyjna zatrudniająca ponad 400 osób płaci ponad milion zł podatku
od nieruchomości, to nie należy się dziwić, że firmy, które są od lat obecne w Rybniku decydują się na
rozbudowę poza jego granicami. I tak 200 miejsc pracy w firmie produkcyjnej zostanie utworzone
w Stanowicach, a nie w Rybniku. My możemy liczyć tylko na kolejny supermarket, tym razem przy ul.
Zebrzydowickiej. Jeżeli chcemy, żeby firmy zlokalizowały swoje inwestycje trochę dalej od zjazdu z autostrady,
to musimy je jakoś zachęcić. Podwyższenie podatków jest działaniem w przeciwnym kierunku. Ponadto w
projekcie budżetu, który otrzymaliśmy już na rok następny możemy znaleźć informację, że posiada Pan wolne
środki z roku 2012 niewykorzystane w roku 2013 w kwocie ponad 25 mln zł. Mam wrażenie, że te coroczne
podwyżki podatków są tak naprawdę na wyrost”.
Adam Fudali – Prezydent Miasta zwrócił Radnej uwagę, że w miejscowości Czerwonka-Leszczyny podatek
będzie o grosz wyższy niż w Rybniku. Uzupełnił: „Jak Pani podaje przykłady, to proszę mówić bardzo
precyzyjnie i całą prawdę tylko mówić”. Następnie dodał, że nikt nie lubi płacić podatków. Przypomniał, że
w Rybniku obowiązuje uchwała która mówi o tym, że firmy, które zainwestują w naszym mieście są zwolnione
z podatku od nieruchomości na okres 7 lat. Przypomniał, że miasto robiło wszystko, aby ściągnąć inwestorów.
Wyjaśnił Radnej, że „te podatki, o których Pani mówiła, że są niższe od tych maksymalnych o taką symboliczną
kwotę, to one jednocześnie są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, również w sposób bardzo symboliczny
o 2, 3, 5 groszy. Indywidualnie przeliczając takie gospodarstwo domowe, tj. wzrost podatku od domku
jednorodzinnego, to będą kwoty naprawdę takie umowne, tzn. takie do przyjęcia”.
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Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika: „Rzeczywiście tam podatek od budynków
przeznaczonych na działalność gospodarczą jest o jeden grosz wyższy, natomiast podatek od gruntów jest o 2
grosze niższy w tej gminie. Ja też to sprawdziłam sobie”.
Adam Fudali – Prezydent Miasta podał przykłady o ile wzrośnie w 2014 roku podatek od nieruchomości:
budynek mieszkalny o pow. 110 m2 z garażem poza tym budynkiem oraz grunty pozostałe – tereny
mieszkaniowe, wzrost w ciągu roku będzie o 7,55 zł. Stwierdził, że taka kwota całkowicie „nie rozwali” budżetu
domowego. Następnie podał przykład mieszkania o pow. 55m2 gdzie wzrost wynosi 0,98 zł.
Kazimierz Salamon – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, że mieszkańcy powinni wiedzieć
o tym, że w budżecie miasta jest wyszczególnione ile mieszkańcy Rybnika muszą dopłacać do zadań
związanych z zakresu administracji rządowej. Poinformował, że w 2014 r. będzie to prawie 3 mln zł, do
subwencji oświatowej trzeba będzie dopłacić prawie 38 mln zł. Przypomniał, że oprócz tego, Rybnik musi
płacić tzw. „janosikowe” – prawie 1,5 mln zł. Stwierdził, że gdyby nie trzeba było dopłacać do w/w zadań,
podatki nawet mogłyby zostać obniżone.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika: „Ja tylko tak odpowiem Panu Radnemu Salomonowi, że dzięki
takiej „niepolityce” … przed chwilą Pan Prezydent się chwalił, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne, także myślę,
że to się jakoś rekompensuje, te środki zewnętrzne na inwestycje też napływają, myślę, że jest to też jakby
skuteczny obraz polityki samorządu województwa oraz przynajmniej jednego z ministerstw pod dowództwem
Pani Premier Bieńkowskiej”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 21 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymało się – 2 radnych
8. Podatek od środków transportowych na rok 2014.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
O godz. 17:15 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
O godz. 17:20 wrócił Radny Franciszek Kurpanik.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
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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 8/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
11. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2
w Rybniku.
Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
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 9/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
12. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej miasta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że dziwnie brzmi słowo „niepogorszonym”
znajdujące się w Rozdziale 2, §4 ust. 1 pkt. 1 Statutu ZGM.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że chodzi o utrzymywanie takiego stanu
technicznego budynku, żeby można było w nim przebywać. Dodała, że ta uchwała nie jest zmieniania, tylko jest
„tworzony” tekst jednolity.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Zamiar likwidacji w 2014 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały.
Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
14. Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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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 12/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
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 13/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. Plan sieci publicznych przedszkoli.
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 14/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13.
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 15/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Ustalenie na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
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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Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał czy istnieje pula środków, w ramach których np.
pracownicy administracji obsługi rybnickich placówek oświatowych mogą również podnosić swoje
kompetencje.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że w Karcie Nauczyciela jest zapis mówiący
o dokształcaniu nauczycieli i środki na ten cel są zagwarantowane w budżecie.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że uchwała mówi
o preferowanych kierunkach kształcenia. W związku z tym zapytała czy istnieje możliwość dofinansowania
innego kierunku.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nauczyciele kształcą się w różnych
kierunkach, natomiast maksymalne dofinansowanie jest na kierunki kształcenia, o których mówi uchwała.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika ponownie zapytała czy inne kierunki mogą być
również dofinansowywane.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że są dofinansowywane, ale
w mniejszym zakresie, natomiast musi to wynikać z indywidualnych potrzeb danej placówki.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy nauczyciel, który chce poszerzyć swoje kompetencje
bez zgody dyrektora placówki otrzyma na to dofinansowanie.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że każda szkoła na początku roku
szkolnego przygotowuje tzw. plan doskonalenia zawodowego, z którego wynika jakie potrzeby ma szkoła. Plan
ten jest zatwierdzany przez radę pedagogiczną placówki. Wyjaśniła, że nie jest tak, że np. nauczyciel, który chce
być rzeczoznawcą dostanie dofinansowanie na studia na tym kierunku. Uzupełniła, że naciski w przedszkolach
są głównie na potrzeby logopedyczne.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał co będzie w przypadku gdy nauczyciel danej szkoły
przeczyta w uchwale Rady Miasta, że można dostać dofinansowanie na doskonalenie zawodowe w zakresie
z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast nie ma takiej potrzeby w placówce, w której ten
nauczyciel pracuje, ale jest taka potrzeba w innej placówce.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że każdy nauczyciel, który chciałaby
kształcić się w tym zakresie na pewno takie dofinansowanie dostanie i nie ma znaczenia z jakiej placówki.
Dodała: „Może nie znaleźć tylko i wyłącznie wtedy, bo ma Pan pewne rzeczy, które w tamtym roku były
podejmowane. Jeżeli w tamtym roku, powiedzmy 8 nauczycieli zdecydowało na studia się nie wiem w zakresie
logopedii- ja tak strzelam, nie wiem w małym przedszkolu, gdzie ilość środków z tego 0,5% jest ograniczona, to
może być po podpisaniu umowy z nauczycielem, który rozpoczął taką edukację, w tym roku nie ma środków.
I dyrektor jeżeli nie ma środków, powiedzmy, że on przeznacza 80% w tej chwili pieniędzy, które ma
w budżecie na doskonalenie zawodowe, to ten dyrektor powinien rozmawiać z nauczycielem – przepraszam
dzisiaj zrób sobie kurs, a poczekaj, aż twoi koledzy skończą, bo ja nie mogę podpisać zobowiązać, bo ja nie
mam środków do dyspozycji. Takie sytuacje raczej nie mają miejsca, ale może w placówce, o której Pan mówił.
W większości wypadków pulę środków, które mamy na dokształt, szczególnie te studia, o których my mówimy,
poradnia ppp i językowe są drogimi studiami i jest ta partycypacja jednak przez nauczyciela również
w kształceniu, one w tym wypadku mają wzięcie, ale nie aż takie że zabrakłoby nam tych pieniędzy. Ale myślę,
że indywidualnie jeżeli o czymś Pan mówi należałoby sprawdzić jaki jest plan doskonalenia zawodowego, z jaką
placówka mamy do czynienia, czy to jest tylko nie bo nie, czy faktycznie to wynika z jakiś zdarzeń w placówce
(…) Raczej nie było sytuacji, że ktoś chciał studiować, a nie dostał.”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał co będzie w przypadku gdy mówimy o nauczycielu
przedmiotów ogólnokształcących o wykształceniu technicznym, który pracuje w liceum ogólnokształcącym
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i chciałby uczyć przedmiotów zawodowych, natomiast dyrektor liceum ogólnokształcącego nie widzi takiej
potrzeby.
Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że taki nauczyciel nie dostanie
dofinansowania, ponieważ wynika to z planów placówki.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że prawidłowo jest, gdy dyrektor określa potrzeby
związane z doskonaleniem zawodowym pracowników swojej placówki.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
19. Wydzierżawienie nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką,
która polegała na dopisaniu do podstawy prawnej art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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 17/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
20. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O godz. 17:45 salę opuścił Radny Henryk Ryszka.
21. Nabycie nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał jaką powierzchnię ma nieruchomość.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że 2955 m2.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
O godz. 17:50 wrócił Radny Henryk Ryszka.
22. Zbycie nieruchomości.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała dlaczego jest sprzedawany lokal garażowy nr 29 przy
ul. Kotucza. Zasugerowała, że garaże te można wyburzyć i wtedy powstałaby piękna budowlana działka.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że już dawno podjęto decyzję o budowie
zespołów garażowych, a później je sprzedawano na własność. Dodał, że obecnie miasto to kontynuuje.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że nie rozumie takich działań.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że jeżeli właściciele wybudowali legalnie i za
własne pieniądze garaże i stali się właścicielami „masy” garażowej, to z mocy przepisów prawa wynika, że
powinni się móc uwłaszczyć na gruntach na których te garaże zostały wybudowane. Dodał, że sprzedaż tych
garaży rozpoczęła się bardzo wcześnie i zgadza się ze zdaniem Radnej Stokłosy. Uzupełnił, że nie ma innego
rozwiązania.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy osoba, która wybudowała budynki znajdujące się
przy ul. Pod Hałdą nie może nabyć gruntu bez przetargu.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tam jest prowadzona działalność
gospodarcza, w związku tym musi to zostać nabyte w drodze przetargu.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała, czy miasto musi sprzedać tę działkę.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że właściciel firmy chce ją kupić.
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 20/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
23. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz
podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta 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.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał czy RSK eksploatuje składowisko odpadów komunalnych.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak.
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Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał co można przywieźć na wysypisko.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że na wysypisko powinno trafić to wszystko
co jest balastem.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał co z odpadami pochodzącymi z remontu mieszkania.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że do tego typu odpady budowlane są
przerabiane na stacji gruzów, która pozostaje w RSK.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał czy wysypisko będzie przynosiło jakieś zyski.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że wysypisko jest dochodową działalnością
więc będzie przynosiło zyski.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał czy dzięki temu spółka HOSSA będzie wykazywała zyski.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że będzie to podstawowa działalność tej
spółki i nie będzie to działalność deficytowa.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał czy w związku z tym miasto nie będzie dopłacało do tej
spółki.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że trudno zakładać, żeby sytuacja w kraju tak
się pogorszyła, żeby nie było śmieci.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika zapytał czy jeżeli ta spółka będzie przynosiła zysk, tzn., że nie będzie
pomysłu żeby sprzedać jej udziały.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że nie. Dodał, że miasto czyni starania, żeby
stać się regionalnym wysypiskiem odpadów komunalnych i regionalną instalacją odpadów w Rybniku.
Uzupełnił, że przez najbliższe 15 lat nie będzie żadnych zmian.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zdziwiła się po co RSK było potrzebne wysypisko, skoro nie
zajmowało się zbieraniem odpadów.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że kwestia odpadów dzieli się na: zbieranie,
przetwarzanie i składowanie. Dodał, że odpady nieprzetwarzane trafiają na wysypisko śmieci, za co miasto
pobiera opłatę.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała czy mieszkaniec indywidualnie może zawieźć na to
składowisko odpady.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że przepisy związane z gospodarką
komunalną mówią, że od tego jest specjalistyczna firma, która zbiera odpady, przetwarza i składuje to co
pozostaje.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała czy w przeszłości mieszkaniec indywidualnie mógł
składać tam odpady.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że w przeszłości tak.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała kto do tej pory na wysypisko wywoził odpady.
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Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że firmy śmieciowe, które zbierały odpady
z terenu Rybnika.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała jak długo może funkcjonować wysypisko.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że przy obecnym „strumieniu balastu”
gwarantowana jest 15-letnia żywotność tego wysypiska.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała kto będzie dostarczał balast na wysypisko.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że firmy przewozowe zbierające odpady
z terenu Rybnika.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „Czy treść i sposób przekazania jest w pełni zgodny z ustawą
o gospodarce komunalnej? Chodzi o dzisiejszą uchwałę”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że jest w pełni zgodny z ustawami
obowiązującymi w Polsce, w tym zgodny z ustawą o gospodarce komunalnej.
Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zapytał jak wygląda kwestia związana z podatkiem VAT, w związku
z wniesieniem aportu do spółki.
Joanna Kryszczyszn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że kwesta związana z podatkiem VAT od
zorganizowanej części przedsiębiorstwa były już wyjaśniane z Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej i nie
wiąże się z odprowadzeniem podatku VAT. Dodała, że zostaje przeniesiona całość przedsiębiorstwa, łącznie
z zamkniętą kwaterą.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał czy miasto może przekazać składowisko innemu
podmiotowi.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że PWiK.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:45.
Salę opuścił Radny Wojciech Kiljańczyk.
24. Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokość
stawek procentowych i warunki udzielania bonifikat.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zapytał jak długo uchwała będzie obowiązywać.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że uchwała jest związana z wieloletnim
program gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2014-2018.
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Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał jaki procent zasobów mieszkaniowych będzie objęty
tą uchwałą.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że jest to opisane w wieloletnim programie
gospodarowania zasobem mieszkaniowym i dotyczy sprzedaży mieszkań komunalnych w istniejących
wspólnotach mieszkaniowych.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała czy nie dojdzie do sytuacji, że miasto pozbędzie się
wszystkich mieszkań komunalnych.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w wieloletnim programie gospodarowania
zasobem mieszkaniowym jest gwarantowana część niezbędna dla funkcjonowania gminy.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika przypomniała, że już obecnie są problemy z mieszkaniami
socjalnymi, które nie są budowane. Zwróciła uwagę, że w ościennych gminach powstają budynki socjalne
z węzłem sanitarnym i kuchennym, a Rybnik nie chce budować tego typu mieszkań, pomimo tego że jest
mnóstwo wyroków eksmisyjnych. Dodała, że nie chodzi jej o bardzo wysoki standard, tylko o przyzwoity, na
który byłoby stać miasto. Zdaniem Radnej tego typu lokale mogłyby powstać w różnych częściach Rybnika
i miasto powinno pochylić się nad tym problemem.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że jeżeli chodzi o standard mieszkań socjalnych to
przepisy poszły w tym kierunku, że muszą być porządnie wyposażone, w związku z tym za bardzo nie będą się
różnić od mieszkań komunalnych. Dodał, że kwestie poruszane przez Radną dotyczą uchwały podjętej na sesji
październikowej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poparł wypowiedź Radnej Krystyny Stokłosa.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta przypomniał, że regulacje prawne obowiązujące w kraju
obligują gminę do wyznaczenia lokalu socjalnego. Wyjaśnił, że gdy lokator nie wywiązuje się z opłat
związanych z mieszkaniem, gmina musi za niego ponosić wszystkie koszty. Poinformował, że miasto odeszło od
budowy osiedli typu „getto”, żeby nie prowokować ludzi do zachowań, które mogłyby zaistnieć w tego typu
miejscach, w związku z powyższym mieszkania socjalne są „porozrzucane” po całych zasobach miasta.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zgodził się z wypowiedzią Prezydenta Śmigielskiego dot.
budowy osiedli typu „getto”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że od trzech lat jest członkiem komisji
mieszkaniowej i bywa tak, że rodzina nie płaci pokoleniowo. Dodała, że ludziom nawet nie chce się złożyć
wniosku o dodatek mieszkaniowy, wiedzą, że dostaną jakieś mieszkanie, ponieważ muszą gdzieś mieszkać.
Zaproponowała, aby zobaczyć jak tę kwestię rozwiązały Żory.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
25. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika – obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 16
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że teren ten był już przedmiotem obrad Rady
Miasta w ubiegłym miesiącu, ale w związku z jego apelem został wycofany. Poinformował, że miał nadzieję, że
Prezydent Miasta zapomni o tym terenie lub odwlecze w czasie pomysł dot. jego sprzedaży. Stwierdził, że
zamysł związany z „majstrowaniem” przy planie wiąże się z tym, że prawdopodobnie Prezydent Miasta
podejmie decyzję o sprzedaży tego terenu pod galerię może z mieszkaniami. Zaapelował do Radnych, aby
zastanowili się jak będą głosować nad tą uchwałą. Następnie zapytał: „Czy będziemy dalej majstrować
i manipulować praktycznie przy tym planie? Słyszałem coś takiego od jednego z kolegów, że jak ludzie będą
protestować, to nie jest problem, już żeśmy to przerabiali. Poprotestują, poprotestują, a my i tak zrobimy swoje.
Szanowni Państwo, nie tędy droga, jesteśmy z tego miasta i nie pozwólmy na majstrowanie i sprzedaż tego
terenu. Jeszcze raz do Was apeluję o to”.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w planie zagospodarowania przestrzennego
widnieje teren publiczny zielony, który będzie mógł być skoordynowany z terenem obejmującym zabudowę
usługowo-mieszkaniową i tereny zielone. Przypomniał, że jest realizowana budowa parku na Kampusie
w pobliżu tego terenu. Dodał, że miasto dba o parki, ale trzeba mieć na uwadze również finanse miasta.
Uzupełnił, że teren ten jest usługowy, może być usługowym i przynosić miejsca pracy i podatki.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy KDX to jest droga
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Ta klasa drogi X, czyli taka nieoznaczona”.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poinformował, że dobrze byłoby gdyby znalazł się inwestor, który
zagospodaruje ten teren, ponieważ obecnie jest on zaniedbany. Dodał, że budynek Domusu nie nadaje się do
handlu.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał o drogę przebiegającą przez tereny.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta udzielił odpowiedzi.
Jan Mura – Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego
Kurpanika. Przypomniał Radnemu, że na ostatniej sesji zostało powiedziane, żeby przesunąć ten projekt
uchwały na następną sesję. Zwrócił uwagę, że podczas dyskusji dot. podatku od nieruchomości członkowie
Klubu PO mówili, że firmy zamiast tworzyć miejsca pracy w Rybniku, robią to w gminach sąsiednich, natomiast
w tym przypadku, kiedy mogą powstać miejsca pracy Radny Kurpanik nie zgadza się z takim rozwiązaniem.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że członkowie Klubu PO zdają sobie sprawę
z tego, że w budżecie są potrzebne pieniądze, które trzeba pozyskać. Zapytał, czy ok. 4 mln zł ze sprzedaży tego
terenu uratuje budżet miasta. Zdaniem Radnego Kurpanika nie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Ryszki,
zaproponował, aby w Niedobczycach znaleźć inwestora i zamienić Park Czempiela na plac budowy.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że jest to porównanie zupełnie nietrafione, gdyż
Park Czempiela w Niedobczycach od lat jest zapisany jako teren zielony, natomiast przedmiotowy teren od lat
jest zapisany jako usługowy i nigdy nie udało się go zagospodarować jako usługowy, a dzisiaj jest taka szansa.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że w związku z tym, że droga na tym terenie
formalnie nie istnieje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorygować plan, wtedy nie byłoby drogi. Dodała, że
wówczas potencjalny inwestor nie miałby problemu z usadowieniem budynku z zachowaniem odpowiedniej
odległości od drogi, której nie ma, chyba że miastu chodzi o to żeby połączyć pasek, który powstanie i przyszły
inwestor zagospodaruje go zielenią.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta udzielił odpowiedzi.
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Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika: „Ten teren jest terenem spornym faktycznie nie
po raz pierwszy i nie mówię tutaj o poprzedniej sesji. Parę miesięcy temu Pan Prezydent zaproponował nam
uchwałę, którą Rada Miasta podjęła na wniosek Pana Prezydenta o sprzedaży tego terenu. Kiedy mieszkańcy
zaczęli protestować, to Pan Prezydent powiedział mieszkańcom, że to przecież Radni podjęli taką uchwałę, żeby
ten teren sprzedać. Więc znowu możemy się spodziewać, że kiedy będziemy próbować ten teren sprzedać to
ludzie będą protestować dlatego że nie chcemy mieć kolejnego wielko powierzchniowego sklepu, kolejnego
marketu w tym miejscu. To powinno być dla wszystkich oczywiste, że tego akurat nie chcemy”.
Stanisław Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz
proszę Państwa. Rozmawiamy w ogóle nie na temat, bo rozmawiamy o uchwale w sprawie zmiany przystąpienia
do zmiany i tam chodzi o zlikwidowanie tej drogi. Obojętnie co tam będzie czy market, czy jakiś usługowo –
handlowy obiekt czy mieszkalno – usługowy, to ta droga przeszkadza w jego racjonalnym zagospodarowaniu.
Niech tam będzie nawet lunapark, mi to jest obojętne, prosiłbym żeby się skupić, a nie uprawiać populizm, bo to
co mówicie… jeszcze Pan Franek nam ostatnio powiedział, że stanie na czele protestu. Życzę owocnego
protestowania. Nie o to chodzi. Rzeczywiście naszym obowiązkiem jest również dbać o atrakcyjność tych
terenów, a do Pana Kurpanika mam jedną prośbę: jeżeli Pan mówi coś takiego i insynuuje w naszym kierunku
i w kierunku wszystkich Radnych to, że ktoś tam mówi, że my i tak zrobimy coś, co z tym będziemy chcieli, bo
Pan insynuuje. Jeżeli Pan wie kto to powiedział, to niech Pan powie z imienia i nazwiska, a w drugiej sytuacji to
niech Pan wszystkich przeprosi. Ja nic takiego nie mówiłem i nie życzę sobie, żeby Pan mówiąc pod adresem
wszystkich kierować takie insynuacje, obrażał mnie i moich kolegów”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny Jaszczuk, jeżeli jest taka wola, powiedziałem
jeden z … specjalnie nie używając nazwiska. Jeżeli jest taka wola Rady, ja spokojnie mogę powiedzieć, kto to
powiedział. Natomiast nie wiem, czy to naprawdę operowaniem nazwiskiem dzisiaj ma konkretny sens
i znaczenie. Jeżeli Pan ode mnie zażąda, proszę bardzo. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Natomiast nt.
populizmu, to lepiej się nie wypowiadajmy tutaj Panie Przewodniczący, bo to nie tędy droga. Ja już na ostatniej
sesji podkreślałem jedną rzecz, akonto tych protestów, co koleżanka w tej chwili również powiedziała.
Natomiast, no przecież nie dążmy do tego, żeby ludzie w sposób taki oficjalny musieli protestować, no przecież
odejdźmy wreszcie od tej formy i zastanówmy się czy te 4 mln przykładowo rozwiąże wszystkie problemy. Tak
jak mówię jesteśmy na początku drogi …”
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 23/
Za – 14 radnych
Przeciw – 3 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
b) MPZP 17
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 teren, który w planie zagospodarowania został
przeznaczony tylko do usług samochodowych można zamienić na teren, który jest przeznaczony do różnych
usług, za wyjątkiem handlu typu np. Tesco.
Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że w planie zagospodarowania
przestrzennego stosuje się symbole usług lub usług publicznych, natomiast w tekście planu pojawiają się
realizacje, które zgodnie z planem mogą być zrealizowane jak również realizacje, które zgodnie z treścią planu
są zabronione, także nie można wskazywać, że miasto nie zgadza się na budowę np. Biedronki itd., ale
odpowiednimi wskaźnikami można regulować te kwestie.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy zasadnym jest utrzymywanie drogi KDX.
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Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że bezzasadne jest utrzymywanie drogi KDX.
Dodał, że więcej rzeczy będzie podlegało wykreśleniu.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 24/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
c) MPZP 18
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.
Józef Skrzypiec – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z tego, że powstał przedmiotowy projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 25/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych
terenów.
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 nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 26/
Za – 21 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 0
O godz. 19:30 przybył Radny Benedykt Kołodziejczyk.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 27/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
27. Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 28/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
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28. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika poprosił, aby wszystkie kontenery na odpady były zadaszone.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że przyjmuje zgłoszenie.
Dodał, że w tej sprawie są prowadzone rozmowy z zarządcami nieruchomości i ma nadzieję, że ten problem w
przyszłości będzie rozwiązany.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że w dotychczasowej deklaracji była możliwość
wyboru czy będzie się segregować odpady czy też nie, pomimo tego, że ustawa nakazuje segregować odpady.
Zapytał czy w nowej deklaracji nie ma już możliwości wyboru.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że zgodnie z Regulaminem
każdy ma obowiązek segregować odpady. Dodał, że jeżeli osoba odmawia segregowania odpadów jest
pouczana, że ma obowiązek je segregować, jeżeli nie będzie segregować odpadów zostanie administracyjnie
ukarana.
Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika poinformował, że mieszkańcy zgłaszali, że na deklaracji jest
możliwość wyboru i twierdzili, że wolą płacić więcej i nie segregować odpadów. Wyraził zadowolenie, że
w nowej deklaracji zostało to wyeliminowane.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 29/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
29. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
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.
Wojciech Piecha – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika nie zgodził się z zapisem, który mówi, że w budynkach
wielorodzinnych segregację można zawęzić do jednego worka. Dodał, że jest to niezgodne z ustawą zasadniczą.
„Nie doczytałem w ustawie, a niestety, ale regulamin powinien być na postawie ustawy, iż o kolorach worków,
odczytałem… ale napisów nigdzie nie doczytałem, iż np. niebieski worek przeznaczony na papier, ale nie
doczytałem nigdzie z napisem papier. Czy gdzieś to jest zawarte w ustawie, bo wtedy już narusza delegację”.
(…)”. Radny również nie może zgodzić się z zapisem § 11, gdyż jego zdaniem jest niezgodny ustawą, gdyż
w ustawie zapis dot. utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota dot.
tylko budynków wielorodzinnych.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że przepisy ustawy nie są
naruszane, dodatkowo zostało to zweryfikowane przez radców prawnych. Wyjaśnił, że ustawodawca pozwala
określić Radzie, które odpady należy segregować, w celu ich wykorzystania. Dodał, że regulamin określa
podstawowe odpady, które należy segregować - papier, szkło, plastiki, puszki, dodatkowo zostały wprowadzone
opakowania wielomateriałowe. Uzupełnił, że regulamin również mówi o posługiwaniu się odpadami
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niebezpiecznymi np. baterie, strzykawki, lekarstwa itd. Wyjaśnił, że ustawa określa ponad 20 odpadów, które
można segregować, a opis, rodzaj i kolor worka to jest dowolność, którą Rada Miasta może narzucić. Odnosząc
się do utwardzenia terenu wyjaśnił, że zapis ten nie musiał znaleźć się w regulaminie, ale żeby służby wywożące
odpady w szybki i sprawny sposób mogły je odbierać zostało to wpisane do regulaminu, ale w żaden sposób nie
narusza to ustawy.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika odczytał wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 października
2010 r, który mówi, że art. 4 ustawy nie upoważnia rady gminy do nałożenia na właścicieli nieruchomości
obowiązku utwardzania miejsc do ustawiania pojemników oraz wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 czerwca
2011 r., który mówi, że za niezgodny z prawem należy uznać obowiązek, zgodnie z którym teren do ustawiania
kontenera musi być właściwie przygotowany, utwardzony, utrzymywany w czystości i dezynfekowany.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej przeczytał zapis §11, który mówi, że:
„Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach
odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na
wyrównanej i w miarę potrzeb, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota” na pewno nie narusza prawa. Dodał, że gdyby zostało narzucone, że powierzchnia na której znajdują się
pojemniki na odpady ma zostać wykonana np. z asfaltu czy granitu wtedy zostałby naruszony jakiś przepis.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że zgodnie z regulaminem mieszkańcy
budynków wielorodzinnych mogą łączyć szkło kolorowe z bezbarwnym, natomiast mieszkańcy domów
jednorodzinnych muszą szkło segregować. Przypomniał Pełnomocnikowi, że zgodnie z jego wypowiedzią szkło
i tak przechodzi segregację. Zaproponował, aby w domach jednorodzinnych również można było łączyć szkło,
wówczas zapis ten będzie sprawiedliwy dla wszystkich mieszkańców.
Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że mieszkańcy sygnalizują, że
odbiór odpadów komunalnych raz w miesiącu jest niewystarczający. Przypomniała, że harmonogram wywozu
odpadów zielonych w wielu przypadkach ostatni raz przewidywał wywóz tych odpadów na początku listopada,
natomiast liście jeszcze „lecą” i mieszkańcy praktycznie do wiosny muszą trzymać zielone odpady. Zdaniem
Radnej należy to zmienić w harmonogramie. Zaproponowała również, aby segregowane odpady odbierać
częściej.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że miasto będzie wyciągało
wnioski i jeżeli będzie konieczność częstszego odbierania odpadów, harmonogramy zostaną do tego
dostosowane. Zwrócił uwagę, że dotychczas odbiór odpadów raz w miesiącu wystarczał. Cieszy się z faktu, że
odpady są segregowane. Zwrócił również uwagę, że częstsze odbieranie odpadów komunalnych wiąże się
z większymi kosztami.
Kazimierz Salamon – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał czy mieszkańcy, którzy sami wywożą
odpady zielone do ZZM, będą dalej płacić złotówkę, czy opłata ta zostanie zniesiona.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że miasto pracuje nad tym,
aby znieść tę opłatę. Dodał, że w Best-Eko odpady zielone przyjmowane są za darmo. Odnosząc się do
wypowiedzi Radnej Moniki Krakowczyk-Piotowskiej miasto zakładało, że trawę kosi się do listopada, natomiast
resztki liści można oddać za darmo w Best-Eko i SEGO lub zawieźć do ZZM i zapłacić złotówkę.
Kazimierz Salamon – Wiceprzewodniczący Rady Miasta wyraził nadzieję, że do wiosny zostanie
zlikwidowana złotówka za odpady zielone w ZZM.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że miasto będzie się
starało, aby tak się stało.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika nawiązując do wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki
Komunalnej w SEGO stwierdził, że segregacja odpadów jest trochę bezsensowna. Zaproponował, aby w
przyszłości zbierać tylko frakcję mokrą i suchą, a nie mnożyć worki. Dodał, że firma stwierdziła, że trudniej jest
wysegregować butelki kolorowe od bezbarwnych niż butelki ze zmieszanych śmieci. Poinformował, że
nowoczesne rozwiązania wskazują na to, że najlepszym rozwiązaniem jest zbieranie wszystkiego, wożenie do
spalarni i uzyskiwanie energii cieplnej – takie rozwiązania są w Szwecji.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Też pozwolę się nie zgodzić. Chyba mi
się wydaje, że Pan Radny nie odrobił tak do końca lekcji na tym wyjeździe, bo to, że firma SEGO, nawet jeżeli
użyła takiego stwierdzenia – może tego nie słyszałem, że jej jest obojętnie czy wybiera to z tych zmieszanych
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śmieci posegregowanych jest absurdem. Widzieliśmy proszę Państwa jak wygląda ta linia segregacji tych
zmieszanych odpadów z których jeszcze próbuje wybrać się tu i ówdzie, jest to wymieszane z jedzeniem,
popiołem, z innymi odpadami i w tym momencie nawet wysegregowane… później firma ma problem ze zbytem
tego, bo huta nie chce tego przyjąć, bo to jest zanieczyszczone. W związku z powyższym nie mogę się zgodzić
na to, że jest to to samo”. Zaproponował, aby zorganizować wycieczkę na stację odpadów segregowanych, gdzie
są jeszcze segregowane czyste odpady np. papier, szkło itd. Dodał, że obecnie nie ma w okolicy spalarni, jeśli
powstanie to można się zastanowić czy dalej segregować odpady, czy zawieźć je do „pieca”, aby pozyskać
energię cieplną.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika wyjaśnił, że interesuje się tym tematem. Dodał, że problem
utylizacji odpadów nie ogranicza się tylko do mnożenia worków. Podał przykład Poznania, gdzie funkcjonuje
spalarnia.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika nawiązując do §11 odczytał wyrok WSA w Gdańsku z dnia
27 czerwca 2012 r.: „Powtarzanie w regulaminie przepisów zamieszczonych w rożnych ustawach czy też w
aktach wykonawczych albo ich dostosowywanie w celu objaśnienia ułatwiającego stosowanie regulaminu jest
niedopuszczalne. Powtarzanie zapisów ustawowych, a także ich modyfikacja stanowi istotne naruszenie prawa.
Zapis regulaminu stanowi powtórzenie ustawy. Zapis ten, w żaden sposób nie konkretyzuje obowiązku
ustawowego”.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej zwrócił uwagę, że w przedmiotowym
projekcie uchwały proponuje się wykreślenie zapisu, który został miastu wskazany, że jest to „powtórzenie”
aktu wyższego rzędu. Uzupełnił, że takiego wniosku, o którym mówi Radny Drabiniok nie zgłosił np. nadzór
prawny, jeżeli będzie taka konieczność, to zostanie to wykreślone. Dodał, że jego zdaniem zapis §11 jest na tyle
ogólny, że nie narusza ustawy.
Zygmunt Gajda – Radny Miasta Rybnika poparł pomysł Radnego Michała Chmielińskiego. Przedstawił jak
segregacja odpadów wygląda w Szwecji.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odniósł się do wypowiedzi Radnego
Gajdy. Wyjaśnił jak postępuje się z odpadami w Szwecji oraz Niemczech.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika przypomniał wszystkim, że przedmiotem obrad jest projekt
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Następnie złożył
wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 30/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
30. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2013 r. wraz z ustną autopoprawką, która polegała na zamianie
nazwiska „Kuśkla” na „Kuśka”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie
Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czego dotyczy
przedmiotowa skarga.
Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił Radnemu odpowiedzi.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że zbyt łatwo są przyznawane ulgi. Następnie
dodał: „Panie Przewodniczący Klubu Pis mam prośbę: ażebyście na swoim klubie obgadali prawa i obowiązki
radnego, bo zostałem zaatakowany na tym klubie przez Pana kolegów iż, po co się dopytuję, dlaczego ja nie
mam prawa głosu. Drodzy Państwo, radny może iść na każdą komisję, z prawem głosu, lecz bez prawa
głosowania… dlatego Panie Przewodniczący Klubu, proszę o jeszcze ponowne zdyscyplinowanie i omówienie
tego na Waszym klubie”.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Radnemu Drabinkowi, że jego prośba nie
dotyczy omawianego projektu uchwały.
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Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że przedmiotowa skarga była rozpatrywana na
3 posiedzeniach Komisji, natomiast dzisiejsze posiedzenie dot. zaopiniowania sprawozdania Komisji
Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia omawianej skargi. Następnie dodał: „Jeżeli Radny przez 3 komisje nie
przychodzi i potem przychodzi na Komisję Rewizyjną, w momencie kiedy już jest gotowy projekt uchwały
i treść uzasadnienia jest napisana i on chce wiedzieć dokładnie szczegóły dlaczego, co, kiedy, jak… to po co
były te 3 spotkania? Po to przedstawiciel opozycji w Komisji Rewizyjnej, żeby przedstawiciel opozycji swoim
kolegom wyjaśniał o czym rozmawiamy”.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny Henryku, zamiast zadawać pytanie tutaj na
sali, chciałem dowiedzieć się o co chodzi w kuluarach Komisji. To było wszystko co ja chciałem. Po co mam
zadawać pytanie teraz w tym momencie, jak mogłem to zadać cztery godziny wcześniej”.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Radnemu Drabinkowi, że jego wypowiedź
nie dotyczy omawianego projektu uchwały.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny Drabiniok, Komisja Rewizyjna nie pracuje
w kuluarach”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 31/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
31. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
O godz. 20:25 salę opuścił Radny Jan Mura.
Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z przetargu dot. sprzedaży targowiska
w Niedobczycach. Poinformował, że firma VAKAT poprzez budowę nowej hali zapewni ludziom miejsca
pracy. Poprosił o wycinkę drzewa znajdującego się przy Zespole Ognisk Wychowawczych.
Adam Fudali - Prezydent Miasta poinformował, że rozezna sprawę dot. wycinki drzewa.
O godz. 20:30 salę opuściła Radna Anna Gruszka.
Krystyna Stokłosa - Radna Miasta Rybnika w imieniu Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny podziękowała za
bardzo dobrą współpracę ze służbami komunalnymi. Następnie zapytała czy Rada Dzielnicy będzie mogła
zapoznać się z projektem technicznym oraz uzyskać informacje o terminie realizacji projektów w ramach
projektów obywatelskich. Poinformowała również, że przedstawiciele Rady Dzielnicy stwierdzili, że regulamin
dot. zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego był mało czytelny, przez co nie złożyli drugiego
projektu. Dodała, że w przyszłości proszą, aby regulamin ten był bardziej zrozumiały. Następnie zwróciła
uwagę, która kierowana była również do Radnego Jaszczuka, że mieszkańcy ul. Wandy płacą za kubły do
segregacji odpadów, a w rzeczywistości ich nie mają. Poprosiła Prezydenta, aby zajął się tym problemem.
Przypomniała, że rok temu na ul. Żużlowej przewróciło się drzewo i do dzisiaj został tam korzeń. Poprosiła, aby
go usunąć.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika wyraził nadzieję, że opłata za wywóz śmieci obniży się
o więcej niż 1 zł od osoby. Zaproponował, aby zastosować również ulgi dot. rodzin wielodzietnych, o których
wspomniał w piśmie z dnia 27 lutego br. kierowanym do Prezydenta Miasta. Następnie przypomniał, że zwracał
się do Prezydenta Miasta o interwencję i zmianę projektu na podstawie którego powstały ekrany akustyczne
przy szkole przy ul. Wodzisławskiej. Przytoczył odpowiedź, jaką w tej sprawie otrzymał od Prezydenta Miasta
"Projekt ten został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i nie przewidywał
konieczności wykonania dodatkowego dojazdu dla celów przeciwpożarowych. W związku z powyższym nie
widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników w/w obiektu". Jeszcze raz poprosił Prezydenta, aby
rozważył tę kwestię. Poinformował, że ma nadzieję, że w tym miejscu nigdy nic złego się nie wydarzy. Zwrócił
uwagę, że droga ewakuacyjna i przeciwpożarowa jest bardzo ważna. Następnie zaproponował kilka rozwiązań,
które poprawiłyby bezpieczeństwo na tym obiekcie m.in. poprzez zamontowanie w ekranie bramy awaryjnej.
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że wszystko jest zrobione
zgodnie z przepisami budowlanymi nie ma na żadnego zagrożenia. Wyjaśnił, że dyrekcja placówki powinna
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zadbać o to, aby samochody nauczycieli nie blokowały drogi przeciwpożarowej. Uzupełnił, że jest dodatkowa
brama od ul. Gołębiej, a w przyszłości można pomyśleć o wybudowaniu trzeciej bramy również od ul. Gołębiej,
o co musi postarać się dyrekcja. Poinformował, że nie ma potrzeby, aby w ekranie wykonać drugą bramę.
Wyjaśnił, że taka brama w ekranie akustycznym powodowałaby większy hałas.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że nawet drobne obiekty użyteczności
publicznej muszą mieć zapewniony drugi wyjazd.
Zygmunt Gajda - Radny Miasta Rybnika poinformował, że postępują prace przy budowie mostu nad
"potokiem radziejowskim". Następnie zasygnalizował, że samochody ciężarowe nie jeżdżą wyznaczonymi
objazdami, tylko jadą ul. Niemcewicza, Trzech Krzyży, Dygasińskiego i Niepodległości. Zaproponował, aby
w to miejsce wysłać Policję, a także ponownie oznakować objazd, ponieważ znaki "zniknęły". Przypomniał
o niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. Dygasińskiego i Trzech Krzyży.
O godz. 20:45 salę opuścił Radny Wojciech Piecha.
Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika poinformował, że został wyburzony budynek kolejowy
znajdujący się przy ul. Za Torem. Poinformował również, że zgodnie z zapowiedzią dyrekcji PKP, na początku
grudnia odbędzie się spotkanie z Urzędem Miasta dot. remontu budynku PKP na Paruszowcu. Zaproponował,
aby przedstawiciele Urzędu porozmawiali z dyrekcją PKP o budowie ekranów wzdłuż SP nr 3.
Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika poprosił, aby sprawdzić pod względem oświetlenia
niebezpieczne przejścia dla pieszych. Zaproponował, aby wydłużyć czas oświetlenia ulic do godz. 7:00.
Poprosił, aby służby zajęły się przewróconym drzewem w Chwałowicach przed cmentarzem.
Adam Fudali - Prezydent Miasta odnosząc się do oświetlenia ulicznego poinformował, że faktem jest, że
oświetlenie przejść dla pieszych jest ważne, natomiast piesi przechodzący przez drogę nie mają na sobie nic
odblaskowego i w związku z tym są mało widoczni.
Zygmunt Gajda - Radny Miasta Rybnika poinformował Radnego Drabinioka, że przedmiotowe drzewo
znajduje się na ul. Noworadziejowskiej. Dodał, że służby wiedzą o tej sprawie.
Andrzej Wojaczek - Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, że dzisiaj służby zajęły się tym drzewem.
Piotr Kuczera - Radny Miasta Rybnika poinformował, że Radny Łukasz Kłosek będzie członkiem Klubu
Radnych PO. Poprosił Przewodniczącego Rady Miasta, aby pod życzeniami znajdującymi się m.in. w Gazecie
Rybnickiej, podpisywał się nie tylko Przewodniczący Rady Miasta, ale aby uwzględnić również wszystkich
Radnych. Poprosił również, aby podczas komisji i Sesji Rady Miasta otworzyć parking od nowej części Urzędu.
„Trzecia prośba… ponieważ na stronach radnych, na naszym portalu mamy informacje - różne, a wiem że do
Urzędu Miasta dotarło wystąpienie nr 40/2013 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czy jest
szansa żeby też go umieścić w celu zapoznania się przez radnych, bo miałem okazje króciutko widzieć ten
dokument. Wiem, że na pewno zostało to wystąpienie skierowane też do Urzędu Miasta w Rybniku. Wiąże się
to oczywiście z całym problemem śmieciowym, myślę, że jest to jakiś głos, z którym radni mogliby się
zapoznać”. Zwrócił uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie ul. Staffa, Konarskiego, Okulickiego i Trzech
Krzyży. Poprosił, aby w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Zapytał jak wygląda sprawa z wiatami
przystankowi na ul. Wodzisławskiej, szczególnie z wiatą w okolicy granicy z Radlinem.
Andrzej Wojaczek - Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zawsze składa życzenia w imieniu
Rady Miasta.
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odnosząc się do wiat autobusowych
wyjaśnił, że firma już została wybrana i ma nadzieję, że w najbliższym czasie wiaty zaczną się pojawiać
zarówno na ul. Wodzisławskiej jak i na ul. Żorskiej.
Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika poinformował, że ostatnio „zawrzało” w Kamieniu, gdyż
RSK utwardzają drogę w rejonie ul. Księdza Pojdy (stara ul. Książenicka). Dodał, że mieszkańcy Kamienia
składają wnioski o utwardzenie drogi systemem gospodarczymi i dalej czekają na zgodę, a ta droga jest
utwardzana bez żadnego wniosku. Dodał, że "nawet tam były takie podejrzenia, że ktoś wziął jakąś coś do ręki
(...)".

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

23/37

Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że w tym miejscu faktycznie
nawet ktoś poczuł się właścicielem nieruchomości i przegonił służby miejskie, a wcale nie miał racji, ponieważ
jest to wykonywane na terenie miasta. Uzupełnił, że dlatego teren ten jest utwardzany, ponieważ mieszkańcy
domu znajdującego się na tej ulicy nie mieli dojazdu do swojej działki, gdyż do tej pory przejeżdżali przez
prywatną nieruchomość, na co jej właściciel już nie wyraził zgody. Uzupełnił, że "nikt łapówki nie wziął, ani
nawet o tym nie pomyślał".
Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika stwierdził, że teraz będzie presja, aby RSK więcej robiło
dróg w ten sposób.
Krzysztof Szafraniec - Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że na Placu Wolności jest sklep warzywny
z małym parkingiem, który utrudnia klientom wyjazd na drogę. W związku z tym poprosił, aby w tym miejscu
zrobić dodatkowy wyjazd, co ułatwiałoby komunikację.
Janusz Koper - Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że jeżeli zrobi się drugi wyjazd,
to nie będzie miejsca na parkowanie. Dodał, że faktycznie jest tam mało miejsca. Uzupełnił, że w okolicy tego
miejsca są parkingi, na których można zaparkować.
Krzysztof Szafraniec - Radny Miasta Rybnika stwierdził, że jest miejsce, aby zrobić drugi wyjazd. Następnie
zapytał o realizację oświetlenia w dzielnicach. Przypomniał, że w Dzielnicy Ochojec od 3 lat nie udało się
zabudować ani jednej lampy. Zapytał również czy są już wybrane firmy, które będą realizować odśnieżanie
w dzielnicach. Poprosił o kontakt z tymi osobami. Poruszając kwestię związaną z odpadami zaproponował, aby
częstotliwość wywozu dostosować do ilości wytwarzanych odpadów. Poinformował, że media donoszą, że
miasto zarabia na odpadach ok. 1 zł. Poprosił, aby harmonogram wywozu odpadów był bardziej uniwersalny np.
drugi i czwarty czwartek itp., ponieważ obecnie trzeba sprawdzać kiedy są wywożone odpady. Dodał, że byłoby
to łatwiejsze do zapamiętania. Zaproponował również, aby segregować odpady z podziałem na metal i tworzywa
plastikowe.
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że oświetlenie
w dzielnicach jest realizowane. Dodał, że wykonanie oświetlenia w większości przypadków z przygotowaniem
odpowiedniego projektu, wydaniem pozwolenia na budowę oraz rozstrzygnięciem przetargu. Wyjaśnił, że ponad
100 punktów świetlnych jest w trakcie realizacji. Odnosząc się do kwestii odśnieżania dróg poinformował, że są
podpisane umowy i może udostępnić telefon kontaktowy do służb, które zarządzają całym systemem. Odnosząc
się do częstotliwości odbioru śmieci dostosować do ilości wytwarzanych odpadów wyjaśnił, że nie ma takiej
możliwości, aby wszystkich zadowolić. Przypomniał, że zgodnie z harmonogramem co dwa tygodnie są
odbierane śmieci zmieszane, raz w miesiącu segregowane i zawsze w tym samym dniu tygodnia. Przypomniał
również, że w regulaminie jest zapisane, że w razie potrzeby, szczególnie w przypadku zabudowy
wielorodzinnej odbiór odpadów jest częstszy. Uzupełnił, że obecnie dla zabudowy jednorodzinnej nie ma takiej
potrzeby. Przypomniał, że tę kwestię również podnosiła Radna Monika Krakowczyk-Piotrowska. Dodał, że
jeżeli będzie taka konieczność, częstotliwość odbioru zostanie zwiększona. Odnosząc się do segregacji odpadów
poinformował, że już na dzisiejszej sesji była dyskusja na ten temat.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika podziękował Prezydentowi Miasta za objęcie honorowym
patronatem V edycji konkursu „Pokaż co potrafisz”. Dodał, że w konkursie brało udział ok. 500 dzieci. Zwrócił
uwagę, że w rejonie ul. Górnośląskiej obok pomnika, na przystanku brakuje informatora komunikacji. Zapytał
kiedy będzie remontowana ul. Sztygarska, Szybowa oraz Modrzewiowa. Następnie poruszył sprawę terenu
naprzeciw EC, gdzie stała fontanna. Dodał, że są tam szczury i teren ten straszy. Poinformował, że Straż
Miejska zapowiedziała, że zacznie poszukiwać właściciela tej nieruchomości. Zaapelował, aby w tym miejscu
zrobić porządek. Zwrócił uwagę, że w RSIP jest źle oznaczone Rondo Garbocze. Następnie zwrócił uwagę na
niedokończone barierki przy zejściu z ul. Wodzisławskiej do ul. Zamojskiego
Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że wyjaśni sprawę dot.
barierek. Odnosząc się do Ronda poinformował, że zostanie to zmienione. Odpowiadając na pytanie dot. ul.
Modrzewiowej wyjaśnił, że z uwagi na tąpnięcie, jakie miało miejsce wiosną, kopalnia wszystkie pieniądze
wydała na odszkodowania dla ludzi i w związku z tym wystąpiła do miasta o przesunięcie terminu remontu na
przyszły rok. Uzupełnił, że kopalnia zadeklarowała, że w zamian za to wymieni wszystkie krawężniki na tej
drodze. Przypomniał, że na ul. Sportowej jest uszkodzony most, który również wymaga remontu. Uzupełnił, że
most ten będzie również remontować kopalnia.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał czy zostanie wycięte drzewo znajdujące się na
parkingu przy Urzędzie Miasta.
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Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest już wydana decyzja organu
zastępczego dot. wycinki tego drzewa i w tym tygodniu zostanie ścięte.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika poprosił o zamontowanie barierki obok przystanku na
ul. Zebrzydowickiej w Zebrzydowicach, co zwiększyłoby bezpieczeństwo.
Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika podziękował za wybudowane rondo na ul. Rudzkiej.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika poprosił, aby zastanowić się nad zasadnością
jednokierunkowego ruchu w mieście. Jego zdaniem na rybnickich ulicach powinien zostać wprowadzony ruch
dwukierunkowy.
Henryk Frystacki – Radny Miasta Rybnika poinformował, że podczas większych opadów jest zalewane
przejście dla pieszych na ul. Gliwickiej w pobliżu marketu Carrefour. Następnie podziękował Prezydentowi,
Pełnomocnikowi oraz Naczelnikowi Wydziału Dróg za remont ul. Lipowej.
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 21:30 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
/Głosowanie 1/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 2/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
/Głosowanie 3/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Wstrzymała się
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
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16. Wojciech
17. Jozef
18. Jozef
19. Henryk
20. Krystyna
21. Krzysztof
22. Andrzej
23. Henryk
24. Lukasz

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

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

Rada Miasta Rybnika
DDM 9000®

27/37

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

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

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

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

/Głosowanie 20/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
24. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 21/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Wojciech
Kiljanczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Wstrzymała się
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Wstrzymał się
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
24. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 22/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
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6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
9. Piotr
Kuczera,PO,Za
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Za
13. Jan
Mura,BSR,Za
14. 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,Wstrzymała się
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
21. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
22. Henryk
Frystacki,BSR,Za
23. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 23/
Za – 14 radnych
Przeciw – 3 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Wstrzymał się
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Przeciw
9. Piotr
Kuczera,PO,Wstrzymał się
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Przeciw
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Przeciw
13. Jan
Mura,BSR,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,Wstrzymała się
20. Krzysztof
Szafraniec,PO,Wstrzymał się
21. Henryk
Frystacki,BSR,Za
22. Lukasz
Klosek,PO,Wstrzymał się
/Głosowanie 24/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Wstrzymała się
9. Piotr
Kuczera,PO,Za
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Wstrzymał się
13. Jan
Mura,BSR,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
23. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 25/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
9. Piotr
Kuczera,PO,Za
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Za
13. Jan
Mura,BSR,Za
14. 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
23. Lukasz
Klosek,PO,Wstrzymał się
/Głosowanie 26/
Za – 21 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
9. Piotr
Kuczera,PO,Za
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Za
13. Jan
Mura,BSR,Za
14. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Przeciw
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,Przeciw
23. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 27/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Wstrzymała się
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
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21. Krzysztof
22. Andrzej
23. Henryk
24. Lukasz

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

/Głosowanie 28/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
24. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 29/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
10. Piotr
Kuczera,PO,Za
11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
24. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 30/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Wstrzymał się
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Anna
Gruszka,PiS,Za
7. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
8. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Za
9. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Wstrzymała się
10. Piotr
Kuczera,PO,Wstrzymał się
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11. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
12. Leszek
Kuska,SR2010,Za
13. Dariusz
Laska,PO,Za
14. Jan
Mura,BSR,Za
15. Andrzej
Oswiecimski,BSR,Za
16. Wojciech
Piecha,PiS,Za
17. Jozef
Piontek,BSR,Za
18. Jozef
Skrzypiec,BSR,Za
19. Henryk
Ryszka,BSR,Za
20. Krystyna
Stoklosa,PO,Za
21. Krzysztof
Szafraniec,PO,Za
22. Andrzej
Wojaczek,PiS,Za
23. Henryk
Frystacki,BSR,Za
24. Lukasz
Klosek,PO,Za
/Głosowanie 31/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
1. Henryk
Cebula,PiS,Za
2. Michal
Chmielinski,BSR,Za
3. Bronislaw
Drabiniok,PO,Za
4. Kazimierz
Salamon,BSR,Za
5. Zygmunt
Gajda,BSR,Za
6. Stanislaw
Jaszczuk,PiS,Za
7. Benedykt
Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się
8. M. Krakowczyk- Piotrowska,PO,Za
9. Piotr
Kuczera,PO,Za
10. Franciszek
Kurpanik,PO,Za
11. Leszek
Kuska,SR2010,Za
12. Dariusz
Laska,PO,Wstrzymał się
13. Jan
Mura,BSR,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
23. Lukasz
Klosek,PO,Za
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