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Protokół nr XLVII 

z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie sylwetki Jerzego Malchera. 

4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.  

6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.  

7. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 

wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych.  

8. Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.  

9. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.  

10. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.  

11. Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły 

nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach 

specjalnego funduszu nagród.  

12. Zmiana uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad 

bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek 

procentowych i warunków udzielania bonifikat.  

13. Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.  

14. Wydzierżawienie nieruchomości.  

15. Ustanowienie służebności przesyłu.  

16. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.  

17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego na rzecz jego najemcy.  

18. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Wisławy Szymborskiej.  

19. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Antoniego Woryny.  

20. Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny.  

21. Zatwierdzenie Wieloletniego planu Rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017.  

22. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 

"Hydroinstal" Sp. z o.o. 

23. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - "BEST-EKO" Sp. z o.o. 
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24. Zmiana uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie 

podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze. 

25. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. 

26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 

27. Zakończenie sesji. 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał 

wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 24 radnych, w związku z czym 

obrady będą prawomocne. (Lista obecności stanowi załącznik do protokołu).  Następnie zaproponował zmianę 

porządku obrad poprzez wycofanie pkt. 11 i 12.. 

 

Jan Mura – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt. 22 i 23. 

Wniosek argumentował tym, że Rada Miasta ma niewielki wpływ na wysokość ceny za wodę i ścieki. 

Przypomniał, że taki wniosek również złożył podczas sesji, kiedy pod obrady był wniesiony projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

PWiK w Rybniku.    

 

Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika poinformował, że Klub Radnych PO nie jest zwolennikiem 

wycofywania tego typu projektów uchwał. 

 

Przystąpiono do głosowania za wycofaniem z porządku obrad w/w pkt.: /Głosowanie 1/ 

Za – 15 radnych 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem zmienionego porządku obrad: /Głosowanie 2/ 

Za – 15 radnych 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych 

 

W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie sylwetki Jerzego Malchera. 

4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok. /Głosowanie 3/ 

6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/ 

7. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 

wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych. /Głosowanie 5/ 

8. Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. /Głosowanie 6/ 

9. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. /Głosowanie 7/ 

10. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. /Głosowanie 8/ 

11. Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości. /Głosowanie 9/ 

12. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 10/ 

13. Ustanowienie służebności przesyłu. /Głosowanie 11/ 

14. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /Głosowanie 12/ 

15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego na rzecz jego najemcy. /Głosowanie 13/ 

16. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Wisławy Szymborskiej. /Głosowanie 14/ 

17. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Antoniego Woryny. /Głosowanie 15/ 

18. Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny. /Głosowanie 16/ 
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19. Zatwierdzenie Wieloletniego planu Rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017. 

/Głosowanie 17/ 

20. Zmiana uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie 

podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze. /Głosowanie 18/ 

21. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 19/ 

22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 

23. Zakończenie sesji. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół z sesji z dnia 28 maja br. został przyjęty bez uwag. 

 

3. Przedstawienie sylwetki Jerzego Malchera. 

 

Dr Jan Krajczok – nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku na podstawie prezentacji 

multimedialnej omówił przedmiotowy punkt. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Rozpocznę od takich inwestycji, które są przygotowane dopiero na wiele 

lat na przód, tak można powiedzieć, one są związane z RPO na lata 2014-2020, na potrzeby zarządzania tego 

projektu powołałem specjalny komitet sterujący. W skład tego komitetu sterującego wchodzi moja skromna 

osoba, zastępcy, służby finansowe naszego miasta, naczelnicy, większość naczelników poszczególnych 

wydziałów. Takie spotkanie odbyło się 3 czerwca i rozmawiamy na temat tzw. RITów to są Regionalne 

Inwestycje Terytorialne. To są środki poza konkursowe przyznane w ramach środków subregionalnych. Dla 

naszego subregionu była to kwota 421 mln zł. W ramach tej kwoty dla naszego miasta przypada kwota 88 mln 

zł, nie jest to kwota wymyślona jest to kwota wynegocjowana pomiędzy wszystkimi partnerami, czyli poprzez 

miasta na prawach powiatu, poprzez powiaty, staraliśmy się porozumieć i dla naszego miasta jest to kwota  

88 mln. zł i powiem państwu jakie proponuje rozwiązania, jaki sposób podzielenia tych środków poza 

konkursowych. Oczywiście w poszczególnych jeszcze działaniach będą ogłoszone konkursy to również w tych 

konkursach jeżeli tylko będą możliwości finansowe będziemy uczestniczyć, będziemy startować, ale na dzień 

dzisiejszy oś priorytetowa czwarta czyli efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niska emisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii a’la casio dla naszego miasta czyli te środki, które są dla 

Rybnika przeznaczone jest to kwota 3 mln 600 tys. zł i w ramach tego działania i tych środków proponuje 

żebyśmy zrealizowali trzy zadania. Pierwsze by to była budowa budynku i instalacji grzewczej tzw. pompy 

ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowej na obiekcie Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie 

stadionu lekkoatletycznego. Ta pompa ciepła, to źródło ciepła zasilało by w ciepło wszystkie obiekty, które są 

na terenie stadionu lekkoatletycznego. Drugie zadanie, które proponuje to jest montaż instalacji solarnych  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika, wartość całkowita tego projektu by było 1 mln 

600 tys. zł, alokacja czyli środki w ramach RITu 1 mln 100 tyś. Trzecie zadanie było to wzrost ilości energii 

produkowanej ze źródeł nie emisyjnych poprzez montaż instalacji OZE, czyli odnawialnego źródła energii  

w budynkach jednorodzinnych, wartość całkowita 3 miliony 150 tys zł, dofinansowanie prawie 1 milion 200 

tys. zł. I następne działanie 4.3 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i  sektorze mieszkaniowym. Alokacja dla naszego miasta była by to kwota 30 mln zł i tu proponuje 

dwa rozwiązania. Termomodernizacja 37 obiektów wiejskich wartość całkowita tego zadania to było by prawie 

34 mln zł, wartość dofinansowania prawie 39 mln zł. Pierwsze 8 obiektów chcielibyśmy już zrealizować, żeby 

można było to trzeba przede wszystkim przygotować się logistycznie, czyli trzeba zrobić audyty energetyczne. 

Na to wszystko co jest potrzebne w ramach tego działania mamy przygotowaną listę rankingową. Lista 

rankingowa polega na tym, że patrzymy w tych naszych budynkach, a to są przede wszystkim szkoły czy 

biblioteki. Jeżeli mamy już wymienione okna, jeżeli mamy już zmodernizowane centralne ogrzewanie to tam 

chcielibyśmy  jak najszybciej przeprowadzić termomodernizację bo wtedy koszt bieżącego utrzymania tych 

budynków radykalnie nam spadnie i szybciej osiągniemy efekt energetyczny ale również i efekt finansowy.  

I w ramach tego działania drugie zadanie, to jest likwidacja niskiej emisji w Rybniku poprzez wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła, czyli to co w tej 

chwili budujemy na przykład na ulicy Powstańców, Sobieskiego. Wartość tego całego zadania, oczywiście są to 

wszystko środki finansowe, szacujemy na kwotę 2 mln 300 tys zł. planujemy dofinansowanie w wysokości  

1 miliona 150 tys. zł. Ważna informacja ja może powtórzę jeszcze raz na koniec, ale tutaj już warto ją 

przypomnieć, te zadania, o których w tej chwili mówię one będą oczywiście aktualne tylko wtedy jeżeli nasz 

RPO zostanie wynegocjowany w Brukseli, a może to się stać no w przeciągu ja myślę czterech, pięciu tygodni 
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powinno to się stać faktem, piąta propozycja naszego RPO jest w tej chwili w Brukseli. Czekamy na uwagę 

jeżeli nam komisja przyśle to jako Urząd Marszałkowski do tych uwag będzie musiał się odnieść i dostosować. 

Następne działanie to jest 4.5 niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie. Alokacja czyli wysokość 

środków które możemy otrzymać w tym działaniu to jest kwota prawie 12 mln zł. W ramach tego działania 

proponujemy poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Rybniku wartość całkowita zadania 

4 mln zł, dofinansowanie 3 mln 400 tys. zł i zadanie drugie budowa inteligentnego systemu transportowego na 

terenie miasta Rybnika wartość całkowita tego zadania to 10 mln zł dofinansowanie 8 mln 300 tys. zł prawie.  

I następne zadania oś priorytetowa 9ta włączenie społeczne, czyli EFS oraz oś priorytetowa 10ta rewitalizacja 

oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna w ramach EFRR w ramach rewitalizacji tej osi priorytetowej 9tej 

włączenie społecznie oraz oś priorytetowa 10ta rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna planuje się wiązkę 

projektów mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w ramach wiązki 

zaplanowaliśmy realizację 9 projektów, 4 projektów w ramach EFS oraz, 5 projektów w ramach EFRR wartość 

całej wiązki to 30 prawie mln zł zaś dofinansowanie w wysokości 23 mln zł. Oś priorytetowa 11 wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego w ramach EFS oraz oś priorytetowa 12 infrastruktura edukacyjne w Ramach EFRR, tu 

zaplanowaliśmy - w ramach edukacji - zaproponowaliśmy dwie wiązki projektów jedna dotyczy przedszkoli 

druga dotyczy szkolnictwa zawodowego. To tyle proszę państwa jeżeli chodzi o przyszłe plany związane  

z pozyskaniem środków unijnych w ramach RPO, ale w ramach RITów czyli tych środków które są 

przeznaczone dla subregionów oczywiście to wszystko będzie aktualne czy w większości będzie aktualne  

w momencie wynegocjowania naszego RPO. Teraz informacje o spotkaniach, które się odbyły 29 maja, to jest 

spotkania z przedsiębiorcami z ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich w tym spotkaniu uczestniczyło dwóch 

moich zastępców Prezydent Śmigielski i Pani Prezydent Ryszkowa. Rozmawialiśmy o trudnych momentach 

jakie przeżywają ci którzy prowadzą na tych ulicach działalność gospodarczą rozmawialiśmy o pewnych 

rozwiązaniach gdzie będziemy szukać w ramach obowiązującego prawa możliwości ulżenia w tych trudnych 

czasach, do czasu aż cała inwestycja nie zostanie zakończona. 1 czerwca czyli w Dzień Dziecka otwarliśmy 

zmodernizowane kąpielisko Ruda. 2 czerwca wizyta z okazji sportowego dnia dziecka na placu zabaw  

w Zebrzydowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, w Niedobczycach w Szkole Podstawowej nr 22  

i w Zamysłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, tam mieliśmy okazję otworzyć place zabaw w tych 

placówkach. 6 czerwca otwarliśmy boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Budowlanych, 6 czerwca również 

otwarliśmy boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 20. 6 czerwca wizyta rodziny z Uzbekistanu, ja po 

raz pierwszy spotkałem się z tą rodziną z którą, dzięki uchwale podjętej przez radę miasta została zaproszona do 

naszego miasta. Króciutka może informacja i myślę, że tutaj nie nadużyje jakoś dobrego tonu jak poinformuje, 

że pani pracuje, znalazła już zatrudnienie. Oczywiście małżeństwo, rodzina dostała mieszkanie z naszego 

zasobu komunalnego gminy. Mąż na razie jeszcze nie pracuje, ale jest pełen optymizmu i myślę że tą pracę 

prędzej czy później dostanie. 6 czerwca odbyliśmy w Teatrze Ziemi Rybnickiej konferencję na temat 

„Rybnickie społeczeństwo w obliczu wyborów w roku 89”. Również w tym dniu wręczyliśmy nagrody za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. To są takie coroczne nagrody, które zostały twórcą  

i animatorom kultury wręczone. 10 czerwca otwarcie boiska wielofunkcyjnego w gimnazjum nr 7 w Rybniku. 

W dniach od 13 do 15 trwały dni Rybnika w naszym mieście. 13 odbyła się uroczystość związana z nadanie 

honorowego obywatelska Miasta Rybnika dla doktora Józefa Musioła. 16 czerwca wmurowanie kamienia 

węgielnego pod projektem „Nowy Rybnik”. Zadanie w wysokości 1,4 mld zł. Jest to zadanie związane  

z poprawą ekologii w Elektrowni Rybnik. W ramach tego zadania i tej kwoty 1,4 miliarda złotych na czas 

realizacji tego zadania powstanie 600 nowych miejsc pracy, ale również 6 istniejących miejsc pracy zostanie 

utrzymana. Elektrownia ma zapewnione utrzymanie funkcjonowania do roku 2030 czyli na okres 16 lat. 18 

czerwca odbyły się 14 regionalne regaty żeglarskie olimpiad specjalnych. To jest tradycyjna impreza, która na 

Zalewie Rybnickim jest organizowana, a 18 czerwca odbyły się Rybnickie regaty na tratwach zbudowanych  

z petów. Bardzo ciekawa impreza. Połączona ekologia z wysiłkiem sportowym, to jest któreś kolejne spotkanie, 

cieszyło się bardzo dużym powodzenie. Uczestniczyły przede wszystkim szkoły ponadgimnazjalne. 21, 22, Dni 

Aeroklubu ROW, air-show na naszym lotnisku, który cieszył się tradycyjnie bardzo dużym powodzenie, a 22 na 

naszym stadionie odbył się 4 koncert, który również został bardzo dobrze odebrany i przez przyjezdnych gości  

i tych, którzy z mieszkańców byli na naszym koncercie. 23 czerwca to jest to co przed państwem jest oparte  

o witraże odbyło się wręczenie nagród ufundowane przez firmę LUBAR, na wspólny projekt z Politechniką 

Śląską i firmą LUBAR, który to projekt miał pokazać koncepcję zagospodarowania naszej hałdy w dzielnicy 

Rymer w Niedobczycach. To co państwo widzicie to są trzy wyróżnione prace, trzy pierwsze prace. Firma 

LUBAR ufundowała nagrody pieniężne. Ufundowała również nagrody rzeczowe. Informacja o systemie 

gospodarki odpadami w naszym mieście. Ilość złożonych deklaracji w 2014 roku 2690 w tym 2099 korekt 

deklaracji. Liczba mieszkańców wynikających z deklaracji 134 577. Liczba wysłanych wezwań do złożenia 

deklaracji za rok 2014, 344. Postanowienie o wszczęciu postępowania za rok 2014, 55 postanowień. Liczba 

wystawionych tytułów wykonawczych 306. Liczba wystawionych deklaracji dotyczących zmiany stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami od 1 lipca, które ma nastąpić, czyli wysłaliśmy tych deklaracji 18 120. Inwestycje 

większe, które są na terenie miasta realizowane, to jest przebudowa i remont stadionu lekkoatletycznego. Całe 

zadanie zostanie zakończone w lipcu. W miesiącu wrześniu planujemy zakończenie rewitalizacji ulic 

Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego. W miesiącu sierpniu planujemy dobudowę segmentu 

przedszkolnego i adaptacja istniejącego budynku przy Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie, na 
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potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego czyli budowy przedszkola i planujemy, że koniec sierpnia to zadanie 

powinno być ukończone. Trwa budowa hali sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 2 przy ulicy 

Grunwaldzkiej. Wydział Rozwoju konsekwentnie pozyskuje środki finansowe dla naszego miasta. Między 

innymi pozyskaliśmy środki finansowe na rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie zabytkowej 

kopalni Ignacy. Cała wartość projektu to 4 mln zł. Dofinansowanie prawie 1 mln 600 tys. zł. I drugi wniosek na 

rewitalizację tego ciągu pieszego Powstańców, Sobieskiego. Wartość tego projektu 11 mln 408 tys. zł,  

a dofinansowanie 5 mln 90 tys. więc prawie 50% dofinansowania. Zadania, na drogach. Króciutkie 

przedstawienie informacji co się dzieje. Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego. Planowane 

wykonanie robót w lipcu. W sierpniu planujemy przebudowę i zakończenie zadania przebudowy ulicy Pod 

Lasem. W sierpniu również przebudowy ulicy Zwycięstwa. W lutym przebudowy ulicy Podmiejskiej, ale 2015. 

W sierpniu tego roku remont mostu na ulicy Stalowej. Przebudowa mostu na ulicy Kotucza planowane 

wykonanie w listopadzie tego roku. I budowa parkingu przy ulicy Kotucza planujemy zakończenie tego zadania 

w lipcu tego roku. Tradycyjnie nasze placówki kultury, Domy Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury 

przygotowują się do wakacji. Oczywiście żeby zapewnić pobyt wakacyjny tej młodzieży, która zostanie  

w naszym mieście to tradycyjnie przygotowane są liczne imprezy we wszystkich Domach Kultury. I na koniec 

proszę państwa informacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Stopa bezrobocia dla miasta Rybnika zmalała. 

Wynosi 7,8%, dane statystyczne za miesiąc kwiecień i w dalszym ciągu jest jedną z najniższych  

w województwie. Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje realizację 3 projektów unijnych. „Strategia do sukcesu” 

to jest jeden projekt, drugi „Młodzi w pracy” oraz trzeci projekt „Razem po nowe możliwości”. Druga edycja 

tego projektu w dniach 30 maja odbył się 30 jarmark ofert pracy, przygotuje się PUP do organizacji dużego 

jarmarku sezonowych ofert pracy, który odbędzie się 30 czerwca czyli koniec tego miesiąca.” 

 

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 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 zapytała czy został zrobiony 2 i 3 etap wyceny majątku 

drogowego w zakresie dróg gminnych. W związku z tym, że zostały zwrócone dokumenty do poprawy  

w ramach 1 etapu, zapytała jaki termin ma wykonawca na dokonanie poprawek. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że za 1 etap firma będzie 

miała naliczane odsetki karne. Termin jest „na wczoraj”. Dodał, że jest rozstrzygnięty przetarg  na kolejny etap  

i miasto jest w trakcie podpisywania umowy. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że ze względu na procedury dot. przekazywania 

dokumentacji geodezyjnej celem przyjęcia do zasobu geodezyjnego nie został zrealizowany wydatek dot. 

wykonania projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach.  

W związku z tym zapytała kto robił tę dokumentację i jakie procedury uniemożliwiają jej przyjęcie do zasobu 

geodezyjnego. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że sprawa dotyczy  

ul. Rudzkiej. Na podstawie umowy biuro projektów miało wykonać projekt budowlany i uzyskać wszystkie 

uzgodnienia. Projekt jest zrobiony, natomiast brakuje wszystkich uzgodnień – przedłużają się działania  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Cały odcinek tej ulicy został podzielony na 7 odcinków. Dodał, że 

w ramach tego projektu firma miała dokonać podziału nieruchomości w miejscach, gdzie należy poszerzyć 

drogę. Zostało to wykonane. Dodatkowo firma w ramach tej umowy ma obowiązek „wynieść” punkty 

geodezyjnej w teren, ale dopiero po wydaniu decyzji ZRIDowskiej przez Wojewodę. Uzupełnił, że nie ma  

w tym żadnej winy wykonawcy, gdyż opóźniają się procedury w instytucjach. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała o przyczynę wydłużenia terminu realizacji  

przebudowy ul. Małachowskiego. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że przyczyną jest trudność 

techniczna, nieleżąca po stronie wykonawcy - problem z rzędnymi kanalizacji deszczowej, która została 
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wybudowana przez KWK Jankowice i nie można było zgodnie z projektem podłączyć do niej kanalizacji 

deszczowej wybudowanej przez miasto. W związku z tym trzeba było zmienić projekt. Wyjaśnił, że 

wykonawcy nie zostały naliczone kary i miał prawo zażądać wydłużenia terminu na realizację tego zadania.  

Termin wydłużył się o miesiąc. 

 

Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zapytał o jaki chodzi odcinek drogi w związku z koniecznością 

wydłużenia terminu wykonania prac do lipca br. na opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie 

podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna.  

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że chodzi o połączenie 

Obwiedni Południowej do nowoprojektowanej drogi Racibórz-Pszczyna i węzeł śródmiejski, który dodatkowo 

jest tam zrobiony mniej więcej na skrzyżowaniu ul. Dolnej i Jankowickiej. Dodał, że uwagi do tej inwestycji 

miało Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze z Katowic. W tym przypadku również nie ma winy wykonawcy, 

jest to po prostu „walka” z instytucjami, które w nazwie mają wpisaną ochronę środowiska. 

 

Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na dywidendę PWiK za 2013 rok, która wynosi 

prawie 2 mln zł. Przypomniał, że dywidenda tego przedsiębiorstwa za 2012 rok wynosiła prawie 1 147 000 zł. 

Uzupełnił, że poprzez niegłosowanie nad uchwałą dot. zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, Rada Miasta zgadza się na to, żeby miasto zarabiało na podwyżkach cen 

wody za pośrednictwem PWiK. Przypomniał również, że na posiedzeniach Komisji zwracano uwagę np. na 

wzrost kosztów czy inflację, natomiast „okazuje się, że tak źle nie jest (…)”. Zdaniem Radnego dobrze jest, że 

przedsiębiorstwo uzyskuje zyski, natomiast powinny one być przeznaczane na rozwój spółki, aby obniżać 

koszty. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że nie jest to takie proste jak 

przedstawił to Radny Laska, ponieważ po zapoznaniu się z dokumentacją przedsiębiorstw, zysk jest na małym 

poziomie. Jeżeli chodzi o PWiK, to zaciągnęli kredyt na budowę kanalizacji i muszą wykazywać chociaż 

minimalny zysk, aby go spłacić. Uzupełnił, że w planie przedsiębiorstwa muszą być przewidziane środki  na 

awarie i remonty, jeżeli one nie występują pojawia się większy zysk, który może być przeniesiony albo na 

kapitał albo wypłacalny w formie dywidendy. Wytłumaczył, że PWiK w roku 2013 miał mało awarii.  

 

Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że zysk składa się z wypracowanej marży. Dodał, że 

jeżeli ta marża jest minimalna, to minimalny powinien być zysk, a 2 mln zł zysku plus 20 000 zł zysku dla 

innych miast nie jest minimalną kwotą. Stwierdził, że taka sytuacja ma miejsce od kilku lat.  

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że zysk jest wynikiem 

dochodów minus koszty. W związku z tym jeżeli koszty są mniejsze, zysk wychodzi większy. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała jaki procent zysku netto stanowi 

dywidenda PWiK. Zapytała również o jaką kwotę zwiększyły się wpływy PWiK w związku z podwyżką cen 

wody. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że takich danych nie ma przy 

sobie i na te pytania odpowie na piśmie. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała z czego wynikają oszczędności ZGM  

w wysokości 400 000 zł. Ponadto zapytała ile osób jest zagrożonych utratą pracy w związku z połączeniem 

Szkoły Życia ze Specjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Przypomniała, że to pytanie zadała na 

wczorajszej Komisji Finansów i Prezydent poinformował, że udzieli jej odpowiedzi na sesji. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta odpowiadając na pierwsze pytanie wyjaśnił, że są to oszczędności po 

przetargu – środki, które były zabezpieczone na remont bloków przy ul. Zebrzydowickiej. Odpowiadając na 

drugie pytanie wyjaśnił, że pracownicy Szkoły Życia przechodzą do nowej placówki przy ul. Piasta.  
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Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że zgadza się z tym, że przedsiębiorstwo musi 

realizować zyski, tym bardziej, że PWiK wykonuje inwestycje. Natomiast Radna ma wątpliwości do tego, czy 

wypracowany zysk należy przejadać czy lepiej byłoby go przekazać na kapitał zapasowy.  

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta przypomniał, że 3 lata temu, kiedy postanowiono nie podnosić ceny wody, 

zdecydowano się na dotację dla PWiK w wys. ok. 2 lub 3 mln zł - to jest tylko cząstka tych środków, które  

w postaci dywidendy obecnie wraca do budżetu miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/ 

Za – 21 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 3 radnych 

 

6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 

 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. 

 

Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/ 

Za – 22 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 2 radnych 

 

7. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych. 

 
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. 

 

Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała w jakiej kwocie w 2013 r. dokonali umorzeń dyrektorzy, 

zastępcy prezydenta i Prezydent. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że nie ma przy sobie takich danych, natomiast takie 

informacje znajdują się w BIP. Dodał, że na przerwie udzieli Radnej odpowiedzi. 

 

Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika przytoczył art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Zapytał dlaczego nie jest wskazana jedna osoba - Prezydent Miasta do umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta wyjaśnił, że dyrektorzy jednostek pobierają odpowiednie wynagrodzenie  

i część tego wynagrodzenia jest obciążona odpowiedzialnością jaką ponoszą za działania, które podejmują. 

Dodał, że są oni najbliżej decyzji, które przygotowują i powinni wziąć za to odpowiedzialność stosując 

ewentualne ulgi. Uzupełnił, że niemożliwym jest, żeby za wszystko odpowiadał Prezydent.  

 

Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał czy prezydenci większych miast również takie 

uprawnienia scedują na swoich podwładnych. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta wytłumaczył, że procedury jakie są stosowane w Rybniku, są również 

stosowane w innych miastach. Zastanowił się czy Radny ma jakieś ewentualne podejrzenia. 
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Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika wytłumaczył, że nie chodzi o żadne podejrzenia tylko  

o sprawność.  

 

Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał czy to, że w BIP są podane tylko kwoty umorzeń jest 

prawidłowe.  

 

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta potwierdził, że jest to prawidłowe. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała jak często jest przeprowadzany audyt 

wewnętrzny zgodności z procedurami umorzeń i zwolnień. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta wyjaśnił, że audyt jest przeprowadzany na bieżąco. 

 

Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał gdzie może zapoznać się z kwotami dot. zwolnień  

i rozłożeń należności pieniężnych. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta wyjaśnił, że sprawy finansowe są jawne. Zwrócił uwagę, że dyskusja 

zaczyna odbiegać od tematu przedmiotowego punktu.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ 

Za – 15 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych 

 
8. Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. 

 

Andrzej Oświecimski – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 radnych 

 

9. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. 

 

Anna Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że Filia Nr 16 PiMBP jest potrzebna. 

Poinformował, że ma nadzieję, że nie jest to początek końca tej Filii. Dodał, że zarówno Rada Dzielnicy 

Golejów jak i Straż Pożarna jest zaskoczona decyzją dot. zmiany jej siedziby. Zaproponował, aby w takich 

sprawach zasięgnąć opinii Rady Dzielnicy. Zdaniem Radnego budynek przy ul. Wiślanej 1 byłby dobrym 

miejscem dla tej biblioteki. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że w przypadku gdy filia biblioteki jest 

przenoszona do szkoły, wtedy miasto zasięga opinii Rady Dzielnicy. Obecnie sytuacja jest odwrotna. Wyjaśniła, 

że mieszkańcy dzielnicy przyszli zarówno do niej jak i do dyrektora szkoły, aby w tej placówce  

w inny sposób zaplanować pomieszczenia, co było związane z liczebnością dzieci w klasach. Zdziwiła się, że 

Rada Dzielnicy nic nie wiedziała o zamiarze przeniesienia tej Filii - mieszkańcy najpierw powinni iść do Rady 

Dzielnicy. Dodała, że jest to pomysł dzielnicy, który miasto realizuje. Zwróciła uwagę, że jest to uchwała 
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intencyjna, która mówi o zamiarze przeniesienia Filii, a nie o jej likwidacji. Uzupełniła, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie jeśli ta Filia będzie mieściła się w budynku Straży Pożarnej. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała czy w szkole oprócz Filii PiMBP jest 

biblioteka szkolna. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że tak. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/ 

Za – 15 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych 

 

10. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej 

przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z ustną 

autopoprawką, która dotyczyła zamieszczenia myślnika pomiędzy wyrazem „w Rybniku”, a „na 

podstawie”. 

 

Henryk Ryszka – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał czy ta zmiana będzie dotyczyć również 

mieszkańców powiatu rybnickiego. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że zapis dotyczy tylko osób zamieszkałych 

na terenie Rybnika, którzy deklarują, że będą się rozliczać w Urzędzie Skarbowym w Rybniku  

(np. osoba zameldowana w Gaszowicach, a zamieszkała w Rybniku,  może zadeklarować, że będzie rozliczać 

się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku). Dodała, że osoba zamieszkała na terenie powiatu rybnickiego nie 

byłaby zainteresowana ulgowym biletem miesięcznym, którym może się posługiwać tylko i wyłącznie  

jeżdżąc po Rybniku. 

 

Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał dlaczego nie jest wprost napisane, że zapis ten 

dotyczy tylko mieszkańców Rybnika. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że zapis dotyczy osób zamieszkałych na 

terenie Rybnika. Dodała, że było to konsultowane z radcą prawnym. 

 

Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika poinformował, że niezrozumiały jest dla niego nowy zapis 

pkt. 8 regulamin. Zwrócił uwagę, że w Urzędzie Skarbowym nie rozlicza się na podstawie „e-Karty”. 

Zaproponował, aby w  odpowiednim miejscu wstawić myślnik. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że w tej sprawie wniosła autopoprawkę.   

 

Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zapytał o skutki finansowe wynikające ze zmiany  

pkt. 8 regulaminu. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że zyskiem dla miasta może być to, że osoby 

przekonają się do korzystania z komunikacji miejskiej. Zwróciła uwagę, że Radni również sporadycznie 

korzystają z komunikacji miejskiej. Zmiana w regulaminie jest zachęta dla mieszkańców, aby samochód 

zostawili w domu i za 90 groszy dostali się do pracy.  

 

Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika poinformował, że ta inicjatywa jak najbardziej zasługuje na 

pochwałę. Zapytał czy oświadczeniem, które nie jest załącznikiem do uchwały można wprowadzać kwestię 

zamieszkania w Rybniku.  

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że w oświadczeniu osoba deklaruje, że 

zamieszkuje na terenie Rybnika i podatek również rozlicza w tym mieście. 

 

Dariusz Laska – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały nie ma mowy o osobie 

zamieszkującej w Rybniku, jest mowa tylko o osobie rozliczającej się w Rybniku. Dodał, że pojęcie osoby 
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zamieszkującej w Rybniku pojawia się dopiero w oświadczeniu. Zapytał czy ktoś może prawnie podważyć 

dokument jakim jest oświadczenie, które nawet nie jest załącznikiem do uchwały. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) Powiedzmy, że Pan mieszka w powiecie 

rybnickim i Panu chodzi o to, że Pan rozlicza podatek w naszym Urzędzie Skarbowym. Tak? I przychodzi Pan  

i składa Pan tą deklarację. I Pan mówi, ja rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku, mieszkam  

w Gaszowicach, to niech mi Pan powie nawet gdyby tylko ten tok myślenia jak Pan przyjął, że tu nie ma 

zamieszkały i zamieszkujący ma Pan możliwość kupna biletu zerowego. Na całym mieście Rybniku musi mieć 

Pan dowód rejestracyjny i może Pan jeździć po cały mieście Rybniku. Niech mi Pan powie mam… no 

zyskałabym, że Pan mi nie wjeżdża ze swoją tablicą rejestracyjną do miasta, ale niech mi Pan powie czy kupiłby 

Pan ten bilet? Czy Pan w ogóle byłby zainteresowany? Nie, bo ja tego nie potrafię zrozumieć, tu nie ma 

znaczenia… w naszym powiecie Rybniku, bo nam chodzi o naszych mieszkańców, czy zamieszkałych 

rozliczających się, my nawet nie definiowaliśmy zamieszkałych w Rybniku czy rozliczających się, żeby nie 

było to ograniczenie takie literalnie, które widać w uchwale, bo w końcu my mamy bilety strefy 1 i strefy 2.  

My również świadczymy usługi komunikacyjne dla powiatu, dla Gaszowic, dla miast sąsiednich. Tu chodziło 

tylko o to, że on rozlicza się, zostaje podatek, bo wiemy, że tylko nasi mieszkańcy typowo strefy 0 będą 

zainteresowani tym”. 

 

Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że pytał tylko o kwestie finansowe. 

Stwierdził, że jeżeli na obrzeżach miast zostaną wybudowane parkingi, wtedy sprawdzi się zapis pkt. 8, gdyż 

mieszkańcy będą poruszać się po mieście autobusami. 

 

Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika poinformował, że jego zdaniem przedmiotowy projekt 

uchwały dot. ludzi bogatych, gdyż muszą oni posiadać samochód. Stwierdził, że osoba, która ma samochód nie 

będzie jeździła autobusem. Stwierdził, że trudno będzie określić koszty finansowe.   

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że będzie to zależało od tego, czy dana 

osoba miała bilet okresowy. Dodała, że osoby, które na co dzień korzystają z płatnych parkingów będą 

zainteresowane biletem ulgowym.  

 

Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że istnieje grupa osób, która nie jest objęta 

tym projektem uchwały, czyli ludzie, którzy korzystają z samochodów, ale nie są ich właścicielami np. dzieci 

korzystające z samochodu rodziców. Zaproponował, aby pomyśleć o rozwiązaniu tej sprawy. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że wówczas wszystkie dzieci twierdziłyby, 

że samochód ojca jest również ich samochodem. Dodała, że taka osoba obecnie korzysta z komunikacji 

miejskiej, gdyż w czasie roku szkolnego prawie 98% sprzedanych biletów stanowią bilety szkolne.  

Gdy w rodzinie jest czworo dzieci i wszystkie dojeżdżałyby do szkoły, to nie będzie można zweryfikować, 

które dziecko jeździ samochodem. Stwierdziła, że zmianą w regulaminie zainteresowani będą pracownicy np. 

Sądu czy ZUSu. 

 

Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że taki zapis pkt. 8 wprowadzi zamieszanie wśród 

mieszkańców, gdyż nie jest zapisane, że ta uchwała będzie dot. poruszania się tylko w strefie 0. Dodał, że 

również nie ma mowy o tym, że zapis dot. tylko mieszkańców miasta. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że w ZTZ obowiązują dwa dokumenty: 

regulamin i cennik (dot. ceny biletu i strefy). Strefa 0 dot. granic Rybnika. Uzupełniła, że w regulaminie jest 

mowa jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać „e-Kartę” imienną.  

 

Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że projekt uchwały będzie korzystny dla mieszkańców  

i w mieście będą mniejsze korki. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ 

Za – 22 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 2 radnych 

 

Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:40. 

 

11. Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. 
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Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że w prezentacji przedstawianej przez 

Prezydenta Śmigielskiego jest błąd – nieruchomość jest opisana jako niezabudowana, a powinna być 

zabudowana (dot. §2).  

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował Radną, że w tekście uchwały jest wpisane 

poprawnie, czyli nieruchomość zabudowana. 

 

Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 

poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika wyraziła nadzieję, że zaistniały błąd zostanie poprawiony. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dobrze”. 

 

O godz. 18:45 salę opuścił Radny Michał Chmieliński. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/ 

Za – 23 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

12. Wydzierżawienie nieruchomości. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką, 

która polegała na dopisaniu w §1 ppkt. 1e działki 2354/94. 

 

Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 

poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

O godz. 18:50 przybył Radny Michał Chmieliński. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika zapytała czy kwestię garaży można 

uporządkować całościowo. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta zapytał czy chodzi o dzierżawy 10-letnie pod zespołami 

garażowymi. 

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika odpowiedziała, że tak. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że wnioskodawcami są osoby, które muszą 

dysponować wiarygodnymi dokumentami dot. pozwolenia na budowę garażu. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

13. Ustanowienie służebności przesyłu. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.   

 

Zygmunt Gajda – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej 

poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

14. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. 
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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 czy można zrobić zestawienie i wystąpić z jednym 

wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację, gdyż procedura z tym związana trwa dość długo. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że dla każdej działki musi być osobny 

wniosek. Procedura komunalizacyjna przebiega dosyć szybko, natomiast to o czym mówi Radny Kurpanik dot. 

regulacji prawnych pasa drogowego, który na koniec 1998 r. był drogą i z mocy prawa 1 stycznia 1999 r. 

przeszedł na własność gminy albo Skarbu Państwa. Dodał, że Wojewoda jest „zasypany” papierami,  procedura 

tego typu trwa min. 3 lata.   

 

Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika ponownie zapytał czy można zblokować klika terenów pod 

drogami i wystąpić z wnioskiem do Wojewody. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta ponownie poinformował, że komunalizacja nie trwa długo. 

Natomiast jest długa procedura wynikająca z obowiązujących przepisów. Dodał, że najczęstszym przypadkiem 

wstrzymywania postępowania jest niemożliwość powiadamiania stron, które są zapisane w księdze wieczystej.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego na rzecz jego najemcy. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.   

 

Józef Piontek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika stwierdziła, że uzasadnienie do projektu uchwały jest trochę 

nieadekwatne do okoliczności, gdyż pisze w nim, że Państwo Karolewicz ze względu na trudna sytuację 

materialną i życiową  sprzedali mieszkanie i kupili dom.  

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że chodzi o to, że środki, które Ci Państwo 

uzyskali ze sprzedaży mieszkania w 100% przeznaczyli na zakup nowej nieruchomości i również w zakupie tej 

nowej nieruchomości uczestniczyły dzieci (odrębne gospodarstwo). Uzupełnił, że to nie są majętni ludzie  

i jeżeli w uzasadnieniu jest mowa o trudnej sytuacji materialnej, to jest mowa o majątku tych ludzi poza tym 

zdobytym w wyniku sprzedaży mieszkania.  

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika stwierdziła, że nie wynika to z uzasadnienia. Dodała, że należy 

większą uwagę przywiązywać do treści uzasadnienia. Uzupełniła, że nie ma nic przeciwko temu, aby tym 

ludziom „pójść na rękę”. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta przyznał, że w uzasadnieniu nie jest to zbyt „szczęśliwie” 

napisane, ale chodzi o osoby, które nie są w stanie zapłacić bonifikaty. 

 

Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika zgodził się z wypowiedzią Radnej Stokłosy. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika poprosiła, aby uzasadnienie było „szczęśliwe”, żeby Radny nie 

miał żadnej wątpliwości podczas głosowania.  

 

Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy jeżeli mieszkaniec ma udziały w nieruchomości, to czy 

regulamin przyznawania mieszkań pozwala mu ubiegać się o mieszkanie komunalne. 

 

Joanna Kryszczyszyn – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że osoba, która stara się o mieszkanie 

komunalne musi być niezamożna i nie może posiadać nieruchomości. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/ 

Za – 23 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymał się – 1 radny 

 

16. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Wisławy Szymborskiej. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.   

 

Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika wyraził nadzieję, że na tej drodze pojawi się asfalt. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

17. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Antoniego Woryny. 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.   

 

Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zapytał czy tereny pod drogą są terenami gminnymi. 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że tak. 

 

Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że prawie rok temu zwrócił się z pismem do 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów o nadanie tejże drodze imienia Antoniego Woryny. Następnie 

przytoczył jego życiorys i podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek Pana 

Ireneusza Jajko i cieszy się, że Radny Kurpanik go popiera. 

 

Jan Mura – Radny Miasta Rybnika poinformował Radnego Kurpanika, że sam mógł przygotować uchwałę. 

 

Kazimierz Salamon – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że wszyscy znają Pana Antoniego Worynę. Dodał, 

że ma nadzieję, że takie zaangażowanie jakie teraz wykazuje Radny Kurpanik, wykaże również gdy trzeba 

będzie się starać o kostkę na tej ulicy lub ją utwardzić.  

 

Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika przypomniał, że był jednym z inicjatorów doprowadzających 

do tego, że ponad 40 współwłaścicieli gruntu pod tą drogą zdecydowało się przekazać ten teren nieodpłatnie na 

rzecz miasta. 

 

Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika stwierdził, że zarówno Prezydent Cyran jak i Antoni Woryna są 

wartościowymi ludźmi. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

18. Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny. 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.   
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Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała kto był inicjatorem tego projektu uchwały. 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że były to osoby związane z kulturą. 

Uzupełnił, że na RCK powszechnie przyjęło się mówić Teatr Ziemi Rybnickiej.  

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

19. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017. 

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. 

Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Jastrzębskiej 

w 2016 r. będzie wykonywana na nowo remontowanym odcinku tej drogi. 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że sieci te przebiegają nie 

w jezdni, tylko obok jezdni. Plan nie wskazuje konkretnych miejsc. Uzupełnił, że gdyby taka sytuacja miała 

mieć miejsce, to miasto nie pozwoli rozkopać ani ul. Jastrzębskiej ani fragmentów ul. Braci Nalazków, które są 

świeżo wykonane.  

Bronisław Drabiniok – Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w §1 projektu uchwały jest literówka  

w nazwie ulicy (Jasttrzębskiej). 

W związku z tym Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej wniósł autopoprawkę, 

która polegała na zamienia słowa Jasttrzębskiej na Jastrzębskiej. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

20. Zmiana uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie 

podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze. 

Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały. 

Henryk Cebula – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała jak się ma ten projekt uchwały do uchwał dot. nazw 

ulic, które zostały podjęte na dzisiejszej sesji. 

Daniela Lampert – Sekretarz Miasta poinformowała, że uchwały podjęte na dzisiejszej sesji wchodzą w życie 

1 stycznia 2015 r., a wybory odbędą się w listopadzie 2014 r.  

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/ 

Za – 24 radnych  
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

21. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. 

Leszek Kuśka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2014 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił 

rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną.   

 

Monika Krakowczyk-Piotrowska – Radna Miasta Rybnika: „Chciałabym przybliżyć Radnym o co chodzi  

w tym prawniczym języku. Otóż niezaprzeczalnym jest fakt, że każde dziecko w naszym kraju ma prawo do 

bezpłatnej edukacji. Nie każdy rodzic chce posyłać dziecko do szkoły państwowej, dlatego ustawodawca 

przewidział rozwiązanie tego problemu. Wyliczył ile średnio kosztuje edukacja jednego ucznia. Nie przekazuje 

jednak pieniędzy rodzicom, ale w formie dotacji oświatowej szkołom, do której dane dziecko uczęszcza.  

To przekazywanie pieniędzy zlecił samorządom przekazując im na ten cel subwencję oświatową wyliczoną na 

podstawie ilości uczniów na terenie działania samorządu. Jak słusznie ustawodawca zauważył kształcenie 

ucznia niepełnosprawnego kosztuje odpowiednio więcej więc ta kwota jest odpowiednio większa. Możemy 

dyskutować czy są to środki wystarczające, ale to nie jest przedmiotem skargi. Przedmiotem skargi jest to, że 

Pani Prezydent Kryszczyszyn postanowiła środki przeznaczone na uczniów niepełnosprawnych uczących się  

w szkołach niepublicznych zatrzymać i nie przekazywać ich tym szkołom. Pani Prezydent twierdzi, że nie musi 

tych środków przekazywać, bo nie wynika to wprost z przepisów. Pomijając nierówne dyskryminujące 

traktowanie podmiotów w mojej ocenie szukanie kruczków prawnych, żeby zrobić oszczędności na osobach 

niepełnosprawnych jest po prostu niemoralne i ja szczerze mówiąc no nie bardzo mogę się z tym zgodzić. 

Dziękuję bardzo”. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/ 

Za – 15 radnych  

Przeciw – 1 radny 

Wstrzymało się – 8 radnych 

22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 

Henryk Ryszka – Radny Miasta Rybnika: „Mam takie pytanie(…) w Niedobczycach będzie robiona duża 

inwestycja kanalizacji deszczowej na ulicy Górnośląskiej i ulicy Rymera. Jest już po przetargu  

i prawdopodobnie ceny były bardzo niskie bo w wyliczeniach wychodziło, że to będzie kosztować - ta 

inwestycja - powyżej 3 milionów, a firma zaoferowała tą robotę, że wykona za milion 800 tys. i bym prosił 

Pana Prezydenta, czy by nie można było tych środków przekazać na przepust pod torami kolejowymi od ulicy 

Zagłoby w terenie depresyjnym gdzie od kilku lat można powiedzieć te posesje są zalewane i podtapiane. Druga 

sprawa jeżeli chodzi Panie Prezydencie ostatnio co się Pan wypowiadała na temat kroniki Niedobczyc to 

chciałem Panu podziękować za wkład, który został udzielony z grantu na tą kronikę. Panie Prezydencie 

chciałem serdecznie podziękować za tę wkład, który został udzielony w grancie na tą kronikę Niedobczyc. 

Teraz ostatnio w niedziele było podziękowanie po raz wtóry w kościele w Niedobczycach, za tą kronikę, że tak 

została opracowana i mieliśmy taką uroczystość o godzinie 12 w niedziele przy farskim festynie, że obchodził 

60-lecie święceń kapłańskich profesor Basista też pochodzący z Niedobczyc i też kazał podziękować za tą 

kronikę bo otrzymał ją w prezencie. Za to serdeczne dzięki.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Tą propozycję trzeba rozważyć, trudno mi tak na gorąco od razu 

powiedzieć, że decyzja będzie w lewo czy w prawo, nie wiem, trzeba się nad tym zastanowić”. 

 

Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „Budżet obywatelski… mamy koniec czerwca, na chwilę 

obecną z tego co się orientuję nie za bardzo zostały zrealizowane jeszcze zamierzenia, związane praktycznie  

z siłowniami, które miały powstać na terenie miasta Rybnika. Chciałbym zapytać dlaczego tak późno odbył się 

przetarg praktycznie tutaj na wykonanie tych siłowni na świeżym powietrzu i czy termin załóżmy z tego co tutaj 

sobie przypominam chyba do sierpnia z tego co sobie przypominam mają zostać zrealizowane zgodnie  

z warunkami przetargu. To jest jedna sprawa jeżeli chodzi o siłownie. Natomiast druga kwestia dotyczy 

pojawiającego się no od wielu, wielu załóżmy już lat smrodu na ulicy Dolnej w okolicach przepompowni P2. 

Panie Prezydencie 16 sierpnia skierowałem do prezesa PWiK pana Janusza Karwota właśnie w tej sprawie 

akonto tego fetoru i częstego zalewania nieruchomości przyległych tutaj obok przepompowni P2. Mieszkańcy, 

którzy mieszkają tam w pobliżu są bardzo zdeterminowani i zaczynają mieć tego po prostu dosyć.  

a przeczytam może pismo, które pojawi się w najbliższych dniach na rękach pana Prezydenta, które mieszkańcy 

chcą skierować właśnie do Pana. Mieszkańcy ulicy Dolnej mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie 

przepompowni P2 zwracają się ponownie z prośbą o interwencje w sprawie nieprzyjemnego zapach  
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z kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni P2. Dokładnie dwa lata temu odbyło się już w tej sprawie zebranie  

z mieszkańcami. Obiecano nam założenie korków na studzienkach kanalizacyjnych oraz częste czyszczenie 

przepompowni i przepychanie kanalizacji, aby ów nieprzyjemny i szkodliwy dla zdrowia zapach zlikwidować. 

Korki owszem na studzienkach zostały założone, ale nieprzyjemny zapach zarówno z kanalizacji jak i samej 

przepompowni dalej pozostał. Przepychanie kanalizacji przeprowadzane jest bardzo rzadko i to w zasadzie tylko 

po telefonicznych interwencjach. Zwracamy się jeszcze raz z prośbą o podjęcie stanowczych działań, które 

doprowadzą do likwidacji uciążliwego, szkodliwego dla zdrowia i nieprzyjemnego zapachu. Jeśli sprawa 

nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji sanitarnej oraz z przepompowni P2 dalej będzie przez Państwa 

bagatelizowana, to mamy zamiar ten problem nagłośnić w mediach, jak również napisać pismo do Państwowej 

Inspekcji Pracy. Myślę że pan radny Ryszka chyba też zna to pismo i w najbliższych dniach to się pojawi na 

rękach pana Prezydenta. Ja mam prośbę, w związku z tym, że praktycznie my jako miasto jesteśmy no prawie, 

że w 100% jesteśmy tutaj udziałowcami PWiK, żeby pan zareagował stanowczo w tej sprawie. Widocznie tam 

jest jakiś  problem techniczny, bo tam autentycznie dwa lata temu jak byłem również na tym spotkaniu myli, 

czyścili przed tym spotkaniem z mieszkańcami natomiast to nie załatwia sprawy korki autentycznie zostały 

założone smród pozostał. Proszę pomóc tym mieszkańcom bo naprawdę panie Prezydencie jest upał koło 30o na 

podwórko nie ma szans wyjść i nie ma szans otworzenia okna. Bardzo proszę w imieniu mieszkańców”. 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Krótka odpowiedź tylko, Pan Pełnomocnik Koper słyszał to także 

spróbuje wyjaśnić tą sprawę. To zobaczymy co się da załatwić.” 

 

Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika:  „Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tunelu PKP 

między Meksykiem a dworcem, czy są podejmowane działania, które zmierzałyby do tego żeby ten tunel 

wyremontować dlatego, że jest w strasznym stanie. Rozumiem, że to jest teren PKP w związku z tym mam 

pytanie kiedy po raz ostatni interweniowano w tej sprawie? Druga kwestia dotyczy lasu „Królewiok” na terenie 

Chwałowic, w chwili obecnej przez ten las jest proponowany przebieg drogi Pszczyna- Racibórz. Pytanie czy to 

jest ostateczna wersja tego projektu, czy możemy jeszcze w jakiś sposób jeszcze wpłynąć na ten projekt, dlatego 

że - z tego co pamiętam - w pierwotnej wersji było tak, że ta droga nieco niżej poniżej zabudowań na tym 

terenie przebiegała i omijała ten las. Trzecie pytanie dotyczy realizacji przetargów na terenie naszego miasta. 

Czytałem kilka dokumentacji przetargowych i w warunkach prowadzenia robót, zamawiający przewiduje 

możliwość prowadzenia robót w godzinach od 6:00 do 22:00. Zastanawiam się czy nie można tego warunku  

w pewnych określonych inwestycjach wprowadzić jako element obligatoryjny dla wykonawcy, że musi 

pracować do pewnej określonej godziny, tak żeby roboty nie kończyły się o godzinie 15:00. W związku z tym, 

że dajemy alternatywę wykonawcy. Ostatnia kwestia to już moja opinia, nie zgodzę się z interpretacją państwa 

jeżeli chodzi o wypłacanie dywidendy przez PWiK. Jeżeli pieniądze zostają w spółce to tak naprawdę jest 

możliwość, żeby je po raz kolejny inwestować w danej spółce, przez co zwiększa się tak jakby wartość spółki. 

Więc tutaj mamy na szali dwie rzeczy, albo wypłacane pieniądz i one idą do budżetu miasta, albo zostawiamy te 

pieniądze w spółce i tak naprawdę one powoduję, że wartość spółki rośnie, a chyba na tym nam zależy a nie na 

tym żeby na pieniądze, które de facto pochodzą od mieszkańców jakby zarabiać dodatkowo.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta:  „Każdy który chociaż trochę zajmuje się sprawami ekonomi czy finansami 

zdaje sobie sprawę, że ci którzy bezpośrednio zarządzajmy finansowymi w różnych podmiotach, czy to  

w spółce konkretnej mają różne możliwości - w cudzysłowie – „wyprowadzania” tych pieniędzy nie na swoje 

potrzeby prywatne tylko na potrzeby tego przedsiębiorstwa. Więc dobrze jest jeżeli czują ten bat, że się ich 

przymusza powiedzmy i te środki są z powrotem wchłonięte przez budżet miasta, tym bardziej że budżet 

miasta, tak jak już mówiłem, to było parę lat temu, przekazał dotację do spółki po to, żeby nie podwyższać ceny 

produktu, które spółka dostarcza na rynek czyli odbiór ścieków i dostawę wody. No nie są to jakieś tutaj 

powiedzmy szalone środki, ale muszę państwu w sposób jednoznaczny i wyraźny powiedzieć, że pozostali 

wspólnicy bardzo na to zwracają uwagę czyli gminy jak Gaszowice i Jejkowice i wręcz żądają takiego wyniku 

finansowego, który by ich w jakiś sposób zadowalał, żeby te parę groszy bo przy ich udziale procentowym 

rzeczywiście grosze, część tych środków wpłynęła do budżetu, a tłumaczą to tym, że takie są zapytania, takie są 

monity ze strony mieszkańców i Gaszowic i Jejkowic”.  

 

Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta: „Czy Pan Prezydent chce się ustosunkować do pytania 

Pana Radnego Kurpanika.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że rozezna tę sprawę. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Jeżeli chodzi o las „Królewiok” (…) 

przebieg drogi Racibórz jest już oczywiście ustalony bo projekt jest gotowy od dłuższego czas, więc tutaj już 

żadne przesunięcia raczej nie będą wchodziły w rachubę. Mówię raczej z tego względu, że na etapie 

postępowania pozwolenie na budowę czyli w ramach spec ustawy (…) wojewoda potencjalnie oczywiście 

mógłby wprowadzić jakieś drobne różnice. Stąd między innymi wynika to, że nie możemy przez uzyskaniem tej 

decyzji „puścić” geodetów w teren, żeby wytyczali bo jakieś drobne zmiany mogą się pojawić na etapie tejże 
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procedury, ale generalnie rzecz biorąc przebieg drogi według tamtych kilku wariantów był rozpatrywany, ten 

wariant który został opracowany i zaprojektowany należy traktować, że jest wariantem ostatecznym. Co do 

przetargów w Rybniku oczywiście potencjalnie istnieje taka możliwość. I my czasami stosujemy, jeżeli jest 

bardzo newralgiczne działanie nawet również informujemy i żądamy, aby firma robiła np. w niedziele, kiedy 

ruch jest najmniejszy. Takie sytuacje mieliśmy jak przypomnę tylko przy jakiś tam pracach wykończeniowych 

czy asfaltowaniu wiaduktu w ciągu ulicy Gliwickiej. Ostatnie działania czyli przebudowa ulicy Prostej tam na 

odcinku od skrzyżowania z Brzezińską w stronę Karola Miarki również firma zaczęła robić w godzinach 

nocnych bo rzeczywiście w innych godzinach tam były duże utrudnienia. Natomiast problemy z tym są takie 

(…) aha, w samych przetargach my również w chwili obecnej stosujemy bardzo często drugie kryterium czyli 

narzucamy czy promujemy jeśli ktoś zrobi nam to w krótszym okresie czasu za to są dodatkowe punkty, jest to 

osobne kryterium czas realizacji. Trzeba również przyjąć to, że no tak do końca oczywiście narzucić przy każdej 

pracy tego nie możemy. No firmy są od tego żeby zaplanowały. Wiemy doskonale, że linie produkcyjną jeżeli 

produkuje się śruby na automatach to można ustawić na trzy zmiany. Natomiast praca na dwie czy trzy zmiany 

w takim środowisku jak natura czyli droga powoduje pewnego rodzaju utrudnienia. Zmiana pracowników i 

przejmowanie obowiązków wykonania pewnych czynności jest oczywiście możliwa, ale w niektórych 

wypadkach jest utrudniona. Powiem tak, że dużo większe problemy mamy z mieszkańcami. W wielu 

wypadkach tutaj w Śródmieściu narzucając firmie żeby asfaltowała czy prowadziła prace właśnie nawet w 

okresie wieczornym i nocnym. Sytuacje są tego typu, że mieszkańcy dzwonią na Policję, przyjeżdża Policja 

wręcza czy wlepia mandaty kierownikowi budowy czy pracownikom, nawet naszym służbom komunalnym za 

to, że np. chcemy zaasfaltować i asfaltujemy o godzinie 23:00 bo ludzie chcą wypocząć. Także, tu jest zawsze 

taki konflikt interesów, że z jednej strony chcielibyśmy zrobić szybciej, narzucamy coś takiego, w efekcie tego 

jest, że Policja ma zgłoszenia, że np. pracę w sobotę i w niedziele ludzie chcą wypoczywać, nie życzą sobie 

żeby im hałasowali pod oknami, także tutaj zawsze te nasze doświadczenia, które próbowaliśmy coś takiego 

wprowadzić powodowały jakieś tam konflikty.” 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Praktycznie przy każdym jakimś większym wydarzeniu  

w Rybniku, piszemy do PKP żeby zadbała o czystość dworca i tuneli i to pozostaje pismem.” 

 

Krystyna Stokłosa- Radna Miasta Rybnika zapytała jak długo będzie zajęty chodnik w związku z pracami 

prowadzonymi na ulicy Raciborskiej oraz o przejście dla pieszych w tym miejscu, które w tej chwili znajduje 

się na zbiegu ulic Raciborskiej i Zebrzydowickiej. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował radną, iż inwestor zgodę na 

zajęcie chodnika ma przez miesiąc, odnosząc się natomiast do kwestii przejścia dla pieszych odpowiedział: „nie 

ma tam gdzie tego zrobić”. 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zdaniem radnej w miejscu gdzie w tej chwili jest znak „że 

należy zwrócić do krzyża” można by zrobić przejście dla pieszych. 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej zaproponował Pani Radnej, aby w tej 

sprawie spotkać się w terenie. 

 

Krystyn Stokłosa – Radna Miasta Rybnika wniosła 3 interpelacje (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym prosić Pana Prezydenta o udzielenie mi 

odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, które zadałem a dotyczyło ono realizacji tych siłowni na wolnym 

powietrzu. Dlaczego ten przetarg tak późno się odbył? O ile się nie mylę dopiero w maju zostało rozstrzygnięte. 

Jak już jestem przy głosie, to usłyszałem tutaj od pana Prezydenta Kopera, że plan na przebieg drogi Pszczyna-

Racibórz jest gotowy, jest zatwierdzony tak? I pytanie moje jest krótkie, kiedy rozpoczną się faktycznie wykupy 

nieruchomości znajdujących się w trakcie przebiegu tej drogi?” 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Siłowni w budżecie obywatelskim było sporo. Natomiast 

posługiwano się hasłem „siłownia”, pisząc specyfikację trzeba konkretne urządzenia zabudować i naprawdę był 

poważny problem z ustaleniem co w danej siłowni trzeba zabudować, co wpisać do tej specyfikacji i to zajęło 

najwięcej czasu. Jesteśmy po przetargu.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Ja przypominam jeszcze raz, bo to się nam jakoś umyka ciągle. Nasz  

Regionalny Program Operacyjny nie został jeszcze wynegocjowany, więc te środki, które tam gdzieś są 

zapisane, one mogą się stać rzeczywiście faktycznymi środkami w momencie podpisania RPO i przystąpienia 

do realizacji. Więc tutaj każda jedna odpowiedź no będzie bardzo mało precyzyjna. Mamy rok 2014, ja myślę 

rok 2015, 2016 coś się może zacząć dziać.” 
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Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Ja może tylko dodam, bo rzeczywiście 

pan Prezydent powiedział - jeśli chodzi o wykupy - to co ja mówiłem też wcześniej, odpowiadając wcześniej na 

pytanie państwa radnych w stosunku jednej z pierwszych uchwał, związanych z przesunięciami środków.  

W przypadku drogi Racibórz- Pszczyna, mamy podobną sytuację. Od października 2012 trwa postępowanie 

środowiskowe, więc projekt techniczny i projekt wykonawczy są gotowe, natomiast jeszcze na podstawie tego 

nie możemy wykonywać wykupów terenów, bo dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej będziemy mogli 

wystąpić o ZRID i na tej podstawie będzie w tym momencie w 100% jednoznacznie ten przebieg ustalony,  

o który też pytał radny Kiljańczyk i wtedy będzie można te podziały geodezyjne, które są przygotowane dać 

rzeczoznawcą do wyceny i wtedy będziemy mogli przystąpić do wykupów. Byliśmy przygotowani z tym w tym 

roku, no ale mówię protesty tego ugrupowaniu ekologicznego, w cudzysłowie no powodują, że ta procedura 

trwa, trwa i trawa.” 

 

Jan Mura - Radny Miasta Rybnika: „Ja mam takie pytanie odnośnie kładki dla pieszych przy ulicy 

Sztolniowej, to jest przejście między jednym a drugim boguszowickim osiedlem, czyli przejście pomiędzy 

Boguszowicami Starymi, a Boguszowicami Nowymi. Panie Prezydencie, parę lat temu (nie wiem cztery lata 

temu może, czy może jeszcze trochę wcześniej) był tam ogromny problem, dlatego kładka z dnia na dzień stała 

się nie do użytku i był pewien problem z własnością. Decyzją pana Prezydenta wtedy była taka tymczasowa, był 

taki tymczasowy remont, który został wykonany i kładka była dostępna dla mieszkańców, czy jest dostępna, 

cieszę się panie Prezydencie, był to taki tymczasowy na drewnie na deskach, te deski już w pewnym momencie 

się też zaczynały wykruszać, ciągła kontrola służb komunalnych pozwoliła na to, że kładka jest do użytku, ale 

mam pytanie takie co z własnością, czy myśmy już ustalili tą własność, czy są jakiekolwiek możliwości. Myślę, 

że są odnośnie konkretnego remontu tej kładki.” 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta:  „(…) Decyzja podziałowa się stała ostateczna w tym 

miesiącu, teraz niedawno…, wobec tego możemy wystąpić o odpowiednie dokumenty, żeby realizować remont 

tej kładki, a właściwie jej przebudowę. Uruchamiamy postępowanie przetargowe.” 

 

O godz. 19:50 salę opuścił Radny Wojciech Piecha. 

 

Piotr Kuczera - Radny Miasta Rybnika: „(…) Pierwszy to temat ulicy Różyckiego i ulicy Lokalnej 

skrzyżowania. Tam uczyniono taki majstersztyk, który no mocno, że tak powiem się mi usłyszało od 

mieszkańców no, ale mamy skrzyżowanie równorzędne, mamy strefę zamieszkania, nie mamy chodnika, taki 

był początek, tych wszystkich postulatów, ja bym prosił, żeby właśnie w pobliżu tych ulic, ponieważ jest te 

skrzyżowanie równorzędne pościnać krzaki bo zarosły znaki i teraz jadący szeroką drogą Różyckiego może się 

mocno zdziwić jak mu z wąskiej Lokalnej ktoś wyjedzie i on będzie winny. Także nie chcę rozwijać myśli, 

żeby nie stwarzać precedensu ubezpieczalnią. Jeżeli chodzi o temat drugi, to ulica Wodzisławska i wracam do 

tematu, gdzieś tam chyba trochę „umarł”  pod drodze na spotkaniu z radą dzielnicy i mieszkańcami padło hasło 

i to jest postulat mieszkańców „Żabika”, ja nie wiem czy się udało coś wykombinować, wyremontowana ulica 

Wodzisławska, dwa przystanki na wysokości Peugeot. No i tam jest problem nieszczęsnych pasów, bo 

teoretycznie, aby przejść mieszkaniec „Żabika” – legalnie-  musiałby, musiałby się udać na ulicę Staffa na samą 

górę, przejść na drugą stronę po pasach i wrócić się kolejne 500 metrów i wtedy trafi legalnie na przystanek, 

albo przez Zamysłów, czyli na Zamysłów, przez światła i z powrotem, no przelatują ci ludzie przez trzy pasy 

czy jest jakiekolwiek rozwiązanie dla tego problemu, no bo znowu nie chcę podpowiadać Policji ale… łamią 

przepisy niestety.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Może tak, na temat tego przejścia dla 

pieszych, przyjrzymy się temu co tam można zrobić, projekt tego nie przewidywał, no ale będziemy szukali 

jakiegoś rozwiązania. Jeżeli chodzi o przycinki roślinności, które zasłaniają znaki no jest wniosek także skieruję 

służby aby to uporządkowały.” 

 

Leszek Kuśka - Radny Miasta Rybnika: „(…) Mam taką propozycję zwiększenia atrakcyjności dla miasta 

Rybnika poprzez utworzenie wesołego miasteczka, (…), no może być to nawet i centrum rozrywki 

wkomponowany w taki projekt, który mógłby się gdzieś znaleźć, mamy piękne obiekty nawet wolne błonia, 

gdzie w projekcie jakimś architektonicznym można uwzględnić taką propozycję inwestycyjną. Nie musi to być 

jakby inwestycja miasta, może to być inwestycja łączona jakichś podmiotów, ale na pewno dla naszego miasta 

jakim jesteśmy 140 tysięczne miasto dla atrakcyjności, dla spędzenia wolnego czasu, większość osób tutaj 

szuka pewnych innych możliwości spędzenia wolnego czasu, dzisiaj tutaj też padła taka propozycja, jak była 

omawiana…, zaproszony gość, który był i powiedział no nawet ściągnięcie do miasta osoby, które się interesują 

miejscami historycznymi, to już jest pewna propozycja i wydaje mi się, że taka propozycja dodatkowego 

wkomponowania gdzieś tam w naszej architekturze jakiegoś miasta rozrywki, była by też konieczna.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta poinformował, że nad tą propozycją trzeba się zastanowić. 
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Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika złożył interpelacje dotycząca prędkości dopuszczanych na 

ulicach Wodzisławskiej, Gliwickiej (Rybnickiej) oraz Mikołowskiej i Żorskiej oraz usprawnienia pracy 

miejskiego wysypiska odpadów przy ul. Kolberga ( w załączeniu do niniejszego protokołu).  

„Pani Przewodniczący w dniu 30 kwietnia podpierając się art. 231 KPA przekazał Pan skargę Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Kadłubka 35 w Rybniku  na działanie Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miasta 

Rybnika do Prezydenta Miasta Rybnika Adam Fudalego, cóż ja mogę powiedzieć… art. 231 KPA mówi o tym, 

ze organ przekazuje według właściwości pismo, a Pan Panie Przewodniczący nie jest organem jest Rada Miasta 

Rybnika (…) jest to jakieś naruszenie przez pana, przez Radę Miasta przepisów i jakbym prosił żeby więcej 

tego nie robić bo nas rozwiążą jeszcze przed końcem kadencji.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej poinformował, że od jakiegoś czasu 

pracują nad podniesieniem prędkości na rybnickich drogach, „wymyśliliśmy to sami przed panem radnym”. 

Dodał, ze są przygotowane propozycje na ul. Wodzisławską i Żorską do podniesienia prędkości do 70 km/h ale 

ze względu na pewna wątpliwość prawną musiały być prowadzone konsultacje z Policją. „Natomiast co do 

automatycznego sytemu rozpoznawania pojazdów na składowisku odpadów jest to jakiś pomysł przekaże 

służbą żeby się zastanowiły.” 

 

Bronisław Drabiniok - Radny Miasta Rybnika: „Podobnie daje pod rozwagę tak jak mój kolega radny 

Kuśka. Chodzi o kwestię takiego zielonego budyneczku, który jest na ulicy Hallera. Ten budynek generalnie 

znajduje się na działce, która jest potencjalnie do sprzedaży. W tym budynku onegdaj znajdowały się 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jakieś tam były gabinety. Teraz stoi pusty już od jakiegoś dłuższego 

czasu, do czasu jak dostali wymówienie. Kwestia tego rodzaju, z zewnątrz budynek całkiem okazały, ocieplony. 

Nie wiem w jakim stanie jest w środku, ale myślę sobie gdyby miasto wydzieliło budynek z całości działki  

i sprzedało, czy ewentualnie wydzierżawiło na niepubliczny ośrodek, zyskalibyśmy wszyscy jako mieszkańcy, 

bo jest to miejsce idealne, bo jest to w centrum miasta. Mógłby się tam znowu znajdować jakieśkolwiek 

gabinety niepubliczne - co bądź - związane ze służbą zdrowia, pomogło by to mieszkańcom, a nie zaważyło by 

to na wartości całej działki, bo przypomnę iż zaraz obok tego stoi następny dom prywatny, który 

prawdopodobnie będzie tam stał do końca życia i jeszcze parę dni dłużej i nikt go nie ruszy. Także moim 

zdaniem gdyby wydzielić i spróbować wydzierżawić komuś na działalność przyniosła by pożytek doczesny dla 

mieszkańców i dla miasta. Następna kwestia panie Prezydencie pytanie mam, na jakich zasadach działa Straż 

Miejska bo jeżeli ktoś zgłasza interwencję czy Straż Miejska ma obowiązek robić notatki z interwencji? Chodzi 

mi o kwestię… było nie było wywozu śmieci. Nie będę ukrywał, iż nie tylko w mojej dzielnicy, ale i w innych 

dzielnicach, w mojej dzielnicy także. I to w bardzo może sposób… może mamy pecha na te ekipy, które 

obsługują śmieci… śmieciowe sprawy, po prostu ci panowie nie przykładają się tak delikatnie mówiąc do pracy. 

Przyjeżdżają oczywiście przyjeżdżają, ale już kubły zabrane z któregoś miejsca nie trafiają w to miejsce, zostają 

w skrajni drogi. Co jest narażeniem na niebezpieczeństwo użytkowników tejże drogi. Ja osobiście w tym 

tygodniu zadzwoniłem po Straż Miejską. Straż Miejska zrobiła interwencję, ponoć zobaczyła, upomniała 

przewoźnika – zobaczymy… Ja pytałem czy dostanę jakaśkolwiek notatkę z tej interwencji. Po prostu nie chcę 

już miasta zajmować tym, prawdopodobnie wejdę na spór zbiorowy z firmą, bo jeżeli to się powtarza 

notorycznie i ci panowie nie potrafią w sposób należyty zrobić swojej pracy do końca, to albo oni zrezygnują  

z pracowników albo my zrezygnujemy z tej firmy. Drodzy państwo ja już to powtarzam po raz enty, ja już 

nawet mi już nawet jest wstyd dzwonić do Rybnicki Służb Komunalnych, czy do pana Janusza Kopera, czy do 

pana Grzegorza, bo to jest.. oni mówią tak, rzucają grochem o ścianę dlatego… To była druga kwestia. Trzecia 

kwestia, panie Prezydencie ja kiedyś zajmowałem tutaj, po prostu, zająłem się sprawą przedłużenia tej 

kanalizacji, pomiędzy tam ulica Bula 111 do Jejkowic, do tej zrzutni, do przepompowni. Chciałbym się 

dowiedzieć bo nie wiem. Próbowałem w wodociągach, ale to trudno jest audiencje zdobyć, czy na jakim to jest 

etapie bo na razie no jest czerwiec, ja rozumiem, że to jeszcze do końca roku jest bardzo dużo czasu, czy jakieś 

postępy w tej dziedzinie nastąpiły, chodzi mi o wykonanie tych prac.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Prośba o interwencję w sprawie 

rzeczywiście odpadów komunalnych bardzo proszę mimo wszystko proszę kierować do mnie do Naczelnika 

Nowaka ewentualnie do służb komunalnych bo my się tym zajmujemy, to jest wszystko oczywiście 

odnotowywane jeżeli firma nie wykonuje należycie swoich obowiązków my wtedy zgodnie z umową naliczamy 

kary, takie kary są naliczane także… Nie straż miejska, nie RSK tylko rzeczywiście Służby Komunalne, my tym 

zawiadujemy i wtedy mając takie zgłoszenie z jednej strony oczywiście możemy interweniować, no pracownicy 

są jacy są proszę państwa w tych firmach oczywiście czasami to jest takie rzucanie grochu o ścianę, ale 

oczywiście to nie jest tłumaczenie, my egzekwujemy, jeżeli nie ma poprawy nakładamy kary i miejmy nadzieję, 

że firma nauczy się dobrze, rzetelnie wykonywać te obowiązki. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o ten odcinek 

o którym pan wspomina, tak jak mówiłem wcześniej jest przygotowany w tym roku ma być zrealizowany przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, także ten problem będzie rozwiązany.” 

 

Dariusz Laska - Radny Miasta Rybnika: „Dwa pytania, jedna prośba. Prośba w imieniu mieszkańców ulicy 

Tęczowej, chodzi o park, który jest dość często po deszczach zalewany i mieszkańcy nie potrafią poprzez 
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ścieżki przechodzić, bo drenaż chyba jest dość taki nieciekawy i dość dużo tam jest lokalnych podtopień. 

Zwracamy się z uprzejma prośbą, aby te ścieżki może poprawić zrobić nowe, wysypać jakimś kruszywem 

innym żeby można było przez nie przechodzić. Chodzi o park przy ulicy Tęczowej.(…) Dwa pytania, chodzi  

o prace na ulicy Powstańców, Sobieskiego, czy wszystko jest zgodnie z terminem i jak prace się mają? 

Natomiast pytanie… dostałem zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym opracowania strategii promocji 

miasta Rybnika na lata 2014-2019. Ciekawa inicjatywa natomiast chciałem się dowiedzieć od kiedy 

współpracujemy  z grupą PRS z Katowic, w jaki sposób ich wybraliśmy czy to jest projekt unijny czy jakiś 

wewnętrzny, no i jakie to są działania.” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „Pierwsze było o ścieżki. No zobaczymy co tam można zrobić, czy w ogóle 

trzeba zrobić. Jeżeli chodzi o firmę, takie pytanie, któryś tam z radnych mi składał już nie pamiętam, który Pan.. 

aha Radny Kłosek także, powielę tą odpowiedź tam jest pełna odpowiedź jest wszystko przygotowane, jakie 

tryby w jaki sposób i tak dalej, albo pan skorzysta z tych informacji, z tej odpowiedzi jaką dostanie kolega 

Kłosok, dobrze? Jeśli trzeba przygotuję tą samą odpowiedź (…) Są nie znaczne jakieś tam opóźnienia, firmy 

jedna i druga robą wszystko, żeby nadgonić te opóźnienia, które są. Większe problemy mamy z firmą, które 

wykonują zadanie dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, z naszą firmą, czyli te nasze zadania które robi, są 

mniejsze problemy, oni nawet deklarują tą dłuższą pracę do godziny 22:00, zobaczymy jak to wszystko się 

zakończy, takie rozstrzygające ma być w przyszły poniedziałek jeśli dobrze pamiętam.” 

 

Zygmunt Gajda - Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie chcę podziękować za ulicę Niepodległości, ale 

jednocześnie postawić jakiś znak nie 70 może 60, żeby można było spokojnie jechać bo tam osiągają zawrotne 

szybkości, na moście i trzeba jakoś to albo milicję, żeby tam milicja prawie częściej stawała tam, policja, 

policja… milicja się już skończyła, policja, albo dziury narobić. No droga jest dobrze zrobiona, wszystkim się 

to podoba tylko teraz zawrotne szybkości są na moście tam prawdopodobnie i 160 jadą, ale zostawimy im to, 

niech się wyżyją. Mamy problem z kopalnią bo na ulicy raczej na potoku radziejowskim między  

ul. Dygasińskiego, a Popielowską powstają zalewiska no i kopalnia się przykłada do tego żeby to odpompować, 

ale tak się przykłada, że te zjawiska są coraz większe. I by należało jakieś rozmowy tam z nimi przeprowadzić, 

bo tam ten potok jest przeznaczony do czyszczenia, ale tam nie pójdzie dojechać. Oni by musieli przynajmniej 

tą swoją szkodę jakoś tam, w jakiś sposób usuną. Tam już teraz za chwilę  ten teren zrobimy terenem 

ochronnym bo tam już ptaki przylatują i tam jest coraz więcej łabędzi. Na tych zalewiskach. To się tak pokazało 

od kilku miesięcy. I trzecie pytanie nie tego nie można zapomnieć do pana prezydenta Kopera, pana prezydenta 

Janusza Kopera z Żor, ulica Kręta jest w budżecie, czy może pan zdradzić kiedy tam się rozpoczną pierwsze 

prace remontowe.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Skąd jestem jest w tym momencie nie 

istotne bo pracuje dla Rybnika i w tym momencie w tej chwili z Rybnika. Jest w budżecie, będzie realizowane 

pozostałe rzeczy zapisałem.” 

 

Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa remonty ulicy 

Sztygarskiej, Szybowej i Karlika. To są ulice w dzielnicy Niedobczyce, był wyznaczony termin ich naprawy, na 

skutek prośby kopalni Marcel w związku z wydobywaniem pokładu 703, zostały remonty przesunięte. Chcę 

dodać, że wybieranie tych pokładów pod tymi ulicami zakończyło się w roku 2012, a dzisiaj mamy 2014  

i remontu tych dróg nie widzę. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć to dzisiaj pan Prezydent mówił o tym, 

że miasto Rybnik otrzymało pieniądze na rewitalizację kopalni Ignacy. W najbliższym czasie ma być 

wyburzony budynek dawnego magazynu. Mieszkańcy i Rada Dzielnicy ciągle zwracają uwagę na przystanki 

zlokalizowane przy ulicy Sportowej. Można było by po wyburzeniu tego budynku, tego magazynu sprawić, że 

autobus byłby tak jak było do tej pory tylko nie było bo przystanku przy dawnym czynie tylko byłby objazd 

wokół tej wieży ciśnień. Można było by z tego korzystać. Panie Prezydencie korzystam z okazji i chciałem 

podziękować za bezpośrednie połączenie mieszkańców Niewiadomia ze szpitalem, no dwa autobusy dziennie 

będą kursowały więc jest to po części też i zasługa Rady Dzielnicy, która wielokrotnie występowała z taką 

prośbą.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej: „Na podstawie porozumień z kopalnią  

ul. Sztygarska będzie 2014 roku zrobiona ul. Szybowa w 2015 roku umowy są podpisane. My w chwili obecnej 

negocjujemy jeszcze aneks z kopalnią i chcemy przejąć  prowadzenie tych zadań bo doświadczenia z remontem 

wiaduktu na ul. Sportowej są takie, że nie mamy zaufania jednak do firm, które wynajmuje kopalnia więc 

negocjujemy podpisanie aneksu, że kopalnia ma za to zapłacić bo tam jest 50/50 plus-minus przewidziane, ale 

tak ja powiedziałem Sztygarska 2014, Szybowa 2015.” 

 

Józef Piontek - Radny Miasta Rybnika: zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy 

Kamień,  „jak to wygląda, jak to jest daleko.” 

 

Michał Śmigielski – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że wrzesień, październik tego roku. 
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Józef Skrzypiec - Radny Miasta Rybnika: „Chciałem odpowiedź panu radnemu Kurpanikowi, ja mieszkam 

blisko oczyszczalni i moi sąsiedzi też, pan się tam prosił o pomoc w sprawie zapachu, a kto mnie pomoże? Bez 

odpowiedzi. Drugie właściwie do tablicy wywołała mnie pani radna Stokłosa, mówiąc o północy. Kilka 

miesięcy temu napisaliśmy pismo wspólnie z panem radnym Frysztackim i dzięki temu (…) była wizja lokalna 

byliśmy na tej wizji lokalnej razem z panią Przewodniczącą Rady Dzielnicy Dorotą Bieniek z panem 

Dyrektorem Kozerom i na dzień dzisiejszy dawno te ławki są gotowe, wszystko to jest porobione, a wspólnie 

żeśmy napisali dlatego, że zakres tych robót był tak duży, że to sięgało i do Wielopola i dlatego żeśmy wspólnie 

podjęliśmy taką decyzję z panem radnym Frysztackim, że i jest to porobione i na tamie i tam, odnowione to co 

żeśmy chcieli nawet nowych parę ławek jest dodatkowo zabudowanych. A chodzi o krąg ogniskowy no to z 

tego co mi wiadomo to jest teren Lasów Państwowych, i tam wiem, że miasto usilnie się stara to, ten teren 

przejąć, ale są pewne rodzajne problemy.” 

 

Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie ja chciałam zapytać, ale pan wychodzi, krótko 

w takim razie. Chciałam zauważyć, że Ruda okazała się za mała. Jeden upalny dzień 8 tys. osób i kasy nie 

nadążyły. Co będzie jak wrócą upały? To jedna sprawa. A druga myślę, że mieszkańcy Rybnika i okolic jadąc 

ulicą Gliwicką już się napatrzyli na Rudę, dobrze że nie było wypadku i teraz należało by trochę ten teren 

zazielenić czyli oddzielić od ulicy zrobić go bardziej intymnym, czy są takie plany?” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta:  „To nie jest plaża nudystów pani radna, także nie ma obaw oczywiście, 

czy to będzie powodowało jakieś zgorszenie, no cieszymy się przede wszystkim, że Ruda może wszystkim 

służyć, na pewno są takie również głosy, bo warto tutaj powiedzieć, żeby podobnie wyremontować kąpielisko 

Kamień, to jest niemożliwe, to się nigdy nie stanie z prostej przyczyny po prostu w Kamieniu nie ma 

wystarczającej ilości wody żeby można było zainwestować. No nikt nie będzie wody takiej bieżącej używać do 

tego typu celów, bo finansowo tego na pewno nikt by nie wytrzymał.” 

 

Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Jakiś pas zieleni zrobić, drzewa posadzić, no myślę, że mieszkańcy 

już jadący Gliwicką się napatrzyli” 

 

Adam Fudali – Prezydent Miasta: „No będziemy robić notowania ilu jest zgorszonych i tam powiedzmy, że 

jeżeli ta liczba zgorszonych będzie rosła to coś wymyślimy.” 

 

Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika odnosząc się do słów Radnego Skrzypca stwierdziła, ze sprawy  

o które wnosiła nie są zrobione. 

 

O godz. 20:30 salę opuściła Radna Anna Gruszka. 

 

Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika:  „Miesiąc czerwiec jest bardzo trudnym miesiącem, ale 

bardzo ciekawym dla miasta Rybnika i dla wszystkich, którzy zwiedzali miasto Rybnik, bardzo dużo imprez się 

odbyło, dużo rzeczy się buduje robi, Rybnik się podziwia, chodzi mi jeszcze o coś takiego, ja przy okazji tych 

wszystkich imprez chciałem zauważyć imprezę, która dotyczyła dziesięciolecia współpracy z Czechami. 

Wszyscy uczestnicy tej imprezy z Czechosłowacji z Karviny oraz nasze koło emerytów i rencistów bardzo 

dziękują za to, za otwarcie ronda Karvińskiego. My teraz w lipcu mamy spotkanie Zarządu Koła Emerytów, 

Rencistów z Karviny i bardzo prosiłbym pana Prezydenta, żeby jakieś wyróżnienia na 10 lipca w Politańskim 

Prezydent lub Zastępca wręczyli uczestnikom aktywnym, którzy doprowadzili do tego, że taka organizacja tyle 

lat pracowała i mogła sobie solidnie uczcić tą imprezę. Drugi temat to chciałem podziękować panu Koperowi  

i Wice Prezydentom za temat związany z ulicą Sosnową. Tam gdzie były sprawy budżetu obywatelskiego gdzie 

myśmy wygrali na Piaskach- Paruszowcu siłownię, a na Sosnowej nie dostali się z tematami, które był 

związany z parkingiem i ogródkiem jordanowskim. Na dzień dzisiejszy normalnie parking już jest ogródek 

jordanowski minimalnie też jest. Także dostaliśmy nawet podziękowanie od tych, którzy interweniowali z tego 

środowiska. Jeżeli chodzi o fundusz obywatelski, tu koledze Kurpanikowi powiem, mogę podać adres. Pierwsze 

siłownie przychodzą w tych dniach do Maroko i na Paruszowiec-Piaski. Mam konkretny, bezpośredni kontakt, 

mogę podać telefony, starałem się i dla dzielnicy, chciałem żeby na festyn teraz było trafiło, ale nie udało się. 

Nie chciałem tego rozgrzebać. Za dwa dni przychodzi służby, wykonawca generalny, już fundamenty robić i tak 

dalej czyli to się rozpoczęło i w najbliższym czasie będą kontynuowane. Wszystkie siedem siłowni, które 

zostały u tego samego wykonawcy. Jeszcze jedna rzecz to na ulicy Mikołowskiej jest taki fajny budynek dom 

kultury, jest napis do sprzedania to tak pod rozwagę miastu co z tym fantem można by było zrobić jeszcze.” 

 

Henryk Frystacki - Radny Miasta Rybnika: „Ja mam taki jeden temat została zamknięta ul. Podmiejska  

w związku z remontem mostu i przesterowane zostało urządzenie, został sygnalizacja na ulicy skrzyżowanie 

Lipowej, Gliwickiej, Wielopolskiej. W ten sposób, że po prostu częściej zielone się światło świeci od  

ul. Lipowej i od Wielopolskiej i powoduje potężne korki. Dochodzi do takiej sytuacji, że od ul. Wielopolskiej  

i Lipowej jest zielone świtało i nie ma żadnych samochodów, a na ul. Gliwickiej jest korek za szkołę i wręcz 
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blokowane jest rondo przy ulicy, przy Carrefour. Ja bym prosił o sprawdzenie tego bo to rzeczywiście za 

chwileczkę będziemy zablokowane mieli miasto całkowicie. Drugą rzecz jest, mamy piękną ulicę zrobioną 

drogę Wielopolską, do ronda z Larisą, natomiast ten odcinek od ronda za licom do tego skrzyżowania  

z Gliwickiej, na tym odcinku jest przepust wodny, który jest zabezpieczony barierkami takimi potężnym, 

powiedzmy jakoś stan tych barierek jest bardzo dobry, ale jakoś wizualna jest fatalna, tak też bym prosił  

o odremontowanie, wymalowanie tego bo rzeczywiście, przejeżdżając do ronda jest super, a za rondem w stronę 

Gliwickiej jest już, wjeżdżamy na bardzo nieestetyczne po prostu te barierki. No i jeszcze mam jedno pytanie do 

pana prezydenta Kopera czy jest już ewentualny termin, przypuszczalny termin remontu ul. Słomkowskiej  

w dzielnicy Wielopole.” 

 

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej:  „Zgłoszenia zapisałem i sprawdzę (…) 

prace się rozpoczynały latem, gdzieś w drugiej połowie lipca, w każdym razie tam cykl realizacyjny jest bardzo 

krótki od połowy lipca do połowy września powinno być zrobione.” 
 

Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika: „Podziwiam odwagę Pana Prezydenta jeżeli powiedział, 

że nigdy w Kamieniu nie będzie już kąpieliska z tej prostej przyczyny, że nie ma tam wody. Być może całkiem 

za niedługo będzie już nowy Prezydent w Rybniku i będzie miał całkiem odmienne zdanie i przywróci 

Kamieniowi dawną świetność. Natomiast jeżeli chodzi o baseny otwarte w innych miastach, to z mojego 

rozeznania, żadne z tych miast nie korzysta z wody z własnego ujęcia tylko po prostu z wodociągu. Powiem 

więcej nawet browar Heineken też sobie nie zawraca głowy własnymi ujęciami - czerpie ją z wodociągów. 

Dziękuję bardzo.” 

 

23. Zakończenie sesji. 

 
Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:40 zamknął sesję Rady Miasta.  

 
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz. 
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Wyniki głosowań: 

 

/Głosowanie 1/ 

Za – 15 radnych  
Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych  

 
1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 

3. Bronislaw        Drabiniok,PO,Wstrzymał się 
4. Kazimierz        Salamon,BSR,Za 

5. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 

6. Anna             Gruszka,PiS,Za 
7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się 

9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 
10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 

11. Piotr            Kuczera,PO,Wstrzymał się 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 
13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 

15. Jan              Mura,BSR,Za 
16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 
19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 
22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Wstrzymał się 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 
 

/Głosowanie 2/ 

Za – 15 radnych  
Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych  

 
1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 

3. Bronislaw        Drabiniok,PO,Wstrzymał się 
4. Kazimierz        Salamon,BSR,Za 

5. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 

6. Anna             Gruszka,PiS,Za 
7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się 

9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 
10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 

11. Piotr            Kuczera,PO,Wstrzymał się 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 
13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Wstrzymał się 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 3/ 
Za – 21 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 3 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. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 
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11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 4/ 
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. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 5/ 
Za – 15 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych  
 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 
3. Bronislaw        Drabiniok,PO,Wstrzymał się 

4. Kazimierz        Salamon,BSR,Za 
5. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 

6. Anna             Gruszka,PiS,Za 

7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się 

9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 
11. Piotr            Kuczera,PO,Wstrzymał się 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 
14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 
20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Wstrzymał się 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 6/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 



NESOD: 2014-223458  25/30 

Przyg.: Or/89 

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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 7/ 
Za – 15 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 9 radnych  
 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 
3. Bronislaw        Drabiniok,PO,Wstrzymał się 

4. Kazimierz        Salamon,BSR,Za 

5. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 
6. Anna             Gruszka,PiS,Za 

7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 

11. Piotr            Kuczera,PO,Wstrzymał się 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Wstrzymał się 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

 

/Głosowanie 8/ 

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. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 

9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 
10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Wstrzymał się 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 

15. Jan              Mura,BSR,Za 
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16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 9/ 

Za – 23 radnych  

Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 
2. Bronislaw        Drabiniok,PO,Za 

3. Kazimierz        Salamon,BSR,Za 

4. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 
5. Anna             Gruszka,PiS,Za 

6. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

7. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
8. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

9. 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 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. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 
11. Piotr            Kuczera,PO,Za 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 
20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 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 
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5. Zygmunt          Gajda,BSR,Za 
6. Anna             Gruszka,PiS,Za 

7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 

9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 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. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 13/ 
Za – 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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 
11. Piotr            Kuczera,PO,Za 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 
14. Dariusz          Laska,PO,Za 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 
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23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,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 
6. Anna             Gruszka,PiS,Za 

7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Za 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 15/ 
Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 
 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 
3. 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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 16/ 

Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 
2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 

3. 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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 
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11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 17/ 
Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 
 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 
3. 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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 

11. Piotr            Kuczera,PO,Za 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Za 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 18/ 
Za – 24 radnych  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 
 

1. Henryk           Cebula,PiS,Za 

2. Michal           Chmielinski,BSR,Za 
3. 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. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Za 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Za 
11. Piotr            Kuczera,PO,Za 

12. Franciszek       Kurpanik,PO,Za 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 
14. Dariusz          Laska,PO,Za 

15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 
17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 

18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 
20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 

21. Krystyna         Stoklosa,PO,Za 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 
23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 

24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

/Głosowanie 19/ 

Za – 15 radnych  

Przeciw – 1 radny  
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Wstrzymało się – 8 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,Wstrzymał się 

7. Stanislaw        Jaszczuk,PiS,Za 

8. Benedykt         Kolodziejczyk,PO,Wstrzymał się 
9. Wojciech         Kiljanczyk,PO,Wstrzymał się 

10. M. Krakowczyk-   Piotrowska,PO,Przeciw 

11. Piotr            Kuczera,PO,Wstrzymał się 
12. Franciszek       Kurpanik,PO,Wstrzymał się 

13. Leszek           Kuska,SR2010,Za 

14. Dariusz          Laska,PO,Wstrzymał się 
15. Jan              Mura,BSR,Za 

16. Andrzej          Oswiecimski,BSR,Za 

17. Wojciech         Piecha,PiS,Za 
18. Jozef            Piontek,BSR,Za 

19. Jozef            Skrzypiec,BSR,Za 

20. Henryk           Ryszka,BSR,Za 
21. Krystyna         Stoklosa,PO,Wstrzymał się 

22. Krzysztof        Szafraniec,PO,Za 

23. Andrzej          Wojaczek,PiS,Za 
24. Henryk           Frystacki,BSR,Za 

 

 

 

 

 

 

 

 


