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Protokół nr VII
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Zmiana uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia 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 wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
Zmiana uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli
i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne
bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015.
Zmiana uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
Nabycie nieruchomości.
Zbycie nieruchomości.
Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku.
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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19. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(na terenie działania PWiK Rybnik).
20. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicy.
21. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej.
22. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej.
23. Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
24. Delegowanie przedstawicieli do Związku Miast Polskich.
25. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów.
26. Zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli.
27. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
28. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich
zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku z czym obrady
będą prawomocne. Następnie zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt 26.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie
pkt 19.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Panie Przewodniczący, takie krótkie pytanie.
Zawnioskował Pan o wycofanie dzisiaj z porządku obrad punktu, który dotyczył bezpośrednio Pana. Krótkie
pytanie: czy Pan się boi wyjaśnienia tej sprawy przez Komisję Rewizyjną? Bo nie wiem, nie rozumiem, jeżeli
mogę, bo sprawa jest taka, przecież wszyscy doskonale wiemy, bo byliśmy na ostatniej sesji, że Pan tutaj nie
dość, że Pan obraził Prezydenta, to również obraził Pan jego zastępców. Panie Prezydencie, no coś jest chyba
nie tak. Ja przynajmniej tego nie rozumiem. Przecież te osoby ponosiły szkodę. Pan ich po prostu obraził
publicznie. I mam drugie pytanie do Pana. Pierwsze, które powiedziałem czy Pan się boi? I drugie: czy Pan
dzisiaj przynajmniej publicznie, jak dobrze wychowany człowiek weźmie i przeprosi te osoby?”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Odpowiadam proszę Państwa. Ten punkt prac nad
porządkiem obrad nie obejmuje pytań Pana Radnego, ale oczywiście tutaj odpowiem na te pytania. Więc
w punkcie pierwszym: nie, nie boję się. Dotarły do mnie nowe informacje. Czy przeproszę? Proszę Państwa, ja
nie zawarłem w moich pytaniach w żaden sposób żadnego oskarżenia, to były pytania. Chciałem te wątpliwości
wtedy na tym etapie, które do mnie dotarły, chciałem rozwieść. To tyle. (…)”.
Wojciech Piecha - Radny Miasta Rybnika w imieniu Klubu Radnych PiS zaproponował, aby nie usuwać
z porządku obrad pkt 19.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Ponieważ na ostatniej sesji Pan Prezydent otwartym tekstem
zarzucił Panu Prezydentowi Studentowi, że jest w 40% odpowiedzialny za złe wykonanie boiska, ja bym
chciała wiedzieć, żeby Pan Prezydent nam teraz również otwartym tekstem powiedział jakie powziął nowe
informacje, które powodują, że Komisja Rewizyjna tym tematem nie będzie się zajmować?”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Sprawa, która była prowadzona w sądzie, mam tutaj na myśli
boisko, czy jakieś błędy, które zostały w czasie inwestycji popełnione, była prowadzona nie przeciw pracowni
urbanistycznej Pana Studenta, ale była prowadzona w sprawie przeciwko wykonawcy”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „To jest jednak istotna różnica”.
Przystąpiono do głosowania za wycofaniem pkt 26: /Głosowanie 1/
Za – 9 radnych
Przeciw – 5 radnych
Wstrzymało się – 8 radnych
Przystąpiono do głosowania za wycofaniem pkt 19: /Głosowanie 2/
Za – 14 radnych
Przeciw – 7 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że w związku z powyższym wynikiem głosowania,
głosowanie nad wnioskiem Radnego Piechy jest bezzasadne.

NESOD: 2015-22432
Przyg.: BR/89

2/35

Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 3/
Za – 16 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 4 radnych
W związku z tym porządek obrad przedstawił się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. /Głosowanie 4/
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 5/
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 6/
6. Zmiana uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia 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 wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. /Głosowanie 7/
7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych. /Głosowanie 8/
8. Zmiana uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli
i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne
bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. /Głosowanie 9/
9. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
/Głosowanie 10/
10. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015. /Głosowanie 11/
11. Zmiana uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej. /Głosowanie 12/
12. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 13/
13. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 14/
14. Oddanie w użytkowanie nieruchomości. /Głosowanie 15/
15. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 16/
16. Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku. /Głosowanie 17/
17. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
/Głosowanie 18/
18. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Głosowanie 19/
19. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicy. /Głosowanie 20/
20. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej. /Głosowanie 21/
21. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej. /Głosowanie 22/
22. Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1. /Głosowanie 23/
23. Delegowanie przedstawicieli do Związku Miast Polskich. /Głosowanie 24/
24. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów. /Głosowanie 25/
25. Zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli. /Głosowanie 26/
26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
27. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika wniósł uwagę do str. 2 protokołu. Poinformował że zabytkowa
kopalnia Ignacy znajduje się w Niewiadomiu, a nie w Niedobczycach.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 22 stycznia br. wraz z uwzględnieniem ww.
uwagi: /Głosowanie 4/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się - 0
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że miasto otrzymało dofinansowanie do projektu –
wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika. Dodał, że
dotyczy to 28 budynków. Planowany koszt całego projektu to 1 446 000 zł, natomiast dofinansowanie wynosi
1 229 000 zł. Prace nad montażem instalacji solarnych zostaną wykonane do sierpnia br.
Poinformował również, że 7 stycznia Pani Premier Ewa Kopacz powołała międzyresortowy zespół – Program
dla Śląska. Dodał, że odbyło się już spotkanie tego zespołu i jest jednym z członków tej grupy przy Marszałku
Województwa Śląskiego. Jednym z zadań, który zespół ten chce podjąć jest m.in. dofinansowanie ewentualnego
uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć związanych z obszarem badań nauki i rozwoju.
Następnie poinformował o ważniejszych spotkaniach:
- 11 lutego br. - spotkanie z Moniką Smoleń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie szkoły muzycznej,
- 13 lutego br. – spotkanie przedstawicieli samorządu województwa śląskiego z Prezydentem Rzeczpospolitej
Polskiej, Bronisławem Komorowskim w sprawie m.in. programu dla Śląska.
Przedstawił roboty będące w realizacji:
- przebudowa budynku byłej stolarni i remont budynku maszyny wyciągowej na terenie zabytkowej kopalni
„IGNACY” w Rybniku - zakończenie prac budowlanych jest planowane w maju br.,
- remont sanitariatów w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im.
Jana Pawła II – zakończenie prac budowlanych jest planowane w kwietniu br.,
- remont II piętra i klatek schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w dz. Ochojec – zakończenie
prac budowlanych jest planowane w maju br.,
- renowacja parkietu hali oraz przebudowa szatni w holu głównym w budynku MOSiRu przy ul. Powstańców
Śląskich – roboty zostaną zakończone do końca lutego br.,
- dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Orzepowice
wraz z zagospodarowaniem terenu - budynek zostanie przekazany do użytkowania w marcu br.,
- roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów w Rybniku przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 1 (remont garaży i zaplecza socjalnego) – roboty zostaną zakończone do końca kwietnia br.
Przedstawił przetargi, które zostały ogłoszone na:
- usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew - wpłynęło 12 ofert,
- przeprowadzenie okresowej kontroli budynków.
Kolejno poinformował, że od poniedziałku będzie przejezdna ul. Podmiejska. Dodał, że rondo przy elektrowni
będzie poddane liftingowi.
Przedstawił roboty będące w realizacji:
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Rudzkiej,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,
- przebudowa ul. Rudzkiej – planowane wykonanie robót do kwietnia br.,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Błękitnej – planowane wykonanie robót do lutego br.,,
- wymiana oświetlenia przy ul. Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do ronda Solidarności wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej – planowane wykonanie robót do kwietnia br.,
- aktualizacja ewidencji dróg,
- przebudowa ul. Sportowej – planowane wykonanie robót do czerwca br.
Przedstawił również przetargi będące w trakcie na:
- przebudowę obiektu mostowego na ul. Rudzkiej,
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- przebudowę
Orzeszkowej.

ul. Mikołowskiej

na

odcinku

od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy

Dodał, że zostanie rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla sektora
I i II. Uzupełnił, że ściągalność za tzw. „podatek od śmieci” za 2014 r. wynosiła 95,5 %.
Poinformował, że stopa bezrobocia dla Rybnika wynosi 7,5% (dane za miesiąc grudzień 2014 r.). Na dzień
24 lutego br. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 4492 osób (dot.
mieszkańców miasta Rybnika).
Następnie przedstawił informację dot. dostarczania przez gońców Urzędu Miasta różnego rodzaju decyzji.
Poinformował, że z końcem lutego zakończyło się dostarczanie masowej korespondencji. Poza bieżącą
działalnością doręczono:
- 37 000 decyzji podatkowych,
- 20 000 informacji o wysokości opłat i terminach płatności za odbiór odpadów komunalnych,
- 10 000 faktur za dzierżawę i wieczyste użytkowanie.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zapytał kto będzie gospodarzem boiska przy ul. Barbary, czy jest
już gotowy jego projekt techniczny oraz czy miasto będzie prowadziło tę inwestycję.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Rzeczywiście na ten temat mówiliśmy trochę na Komisji Finansów, bo
chcemy odzyskać władz tej inwestycji, stąd jest rzeczą zdaje się pewną, że będzie tę inwestycję prowadził
MOSiR. Jednocześnie warto podkreślić, że jest to temat, który ciągnie się trochę, bo jakby pierwsza część
inicjatywy obywatelskiej została zrealizowana, niestety to wymaga teraz jakby zagospodarowania, ponieważ
jeżeli nic nie zrobimy, po prostu to co zrobiono się nam rozpadnie. Stąd robię wszystko, żeby znaleźć pieniądze,
żeby to po prostu dokończyć. Temat jest o tyle złożony, że budżet obywatelski jakby pokazuje nam, że nie
warto pewnych rzeczy dzielić na jakieś większe etapy, ponieważ ten drugi etap potem musi realizować gmina
i myślę, że to w regulaminie przy budżecie obywatelskim też weźmiemy pod uwagę. Efekt jest taki, że tak
naprawdę to nawierzchnia syntetyczna kończy projekt, ale z drugiej strony warto podkreślić, że robimy to tylko
dlatego aby nie dewastowano tego co już zrobiono”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika ponownie zapytał kto będzie gospodarzem obiektu.
Poinformowano Radnego, że będzie to MOSiR.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ja też w tej kwestii chciałem się wypowiedzieć, bo tak naprawdę
to moje serce dzisiaj jest bardzo podzielone ze względu na to, że inwestycja ma być do wykonania
w Niedobczycach, ale też z uwagi na to że w 2013 r. zostałem powołany decyzją Pana Prezydenta do zespołu,
który opiniował… albo inaczej najpierw przygotowywał regulamin budżetu obywatelskiego, a potem go
przestrzegał, miał przestrzegać. Panie Prezydencie, chcę przypomnieć, że Pan też był członkiem tej komisji,
która przygotowywała i opracowywała… zarówno Pan jak i Pan Wiceprzewodniczący Rady Jan Mura. Myśmy
tam wtedy w tym regulaminie napisali, że takie ogólne zagadnienia i przyjęliśmy zasadę, że wszytki zgłaszane
projekty muszą spełniać następujące warunki i ppkt a mówił o tym, że możliwe do wykonania w jednym roku
budżetowym. Ponadto każdy z projektów miał określony limit. Do tego projektu należało w ramach tego
finansowania także dołączyć wszystkie koszty łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej itd. Dzisiaj
stanęliśmy przed faktem, że w październiku 2014 r…. przypominam, że ten budżet obywatelski z roku 2013 był
głosowany w miesiącu październiku 2013 r. na Recz roku 2014. Do wykonywania tej inwestycji przystąpiono
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w październiku roku 2014 i z pewnymi obawami mieszkańcy widzieli i wiedzieli, że będzie problem
z wykończeniem tego zadania. Na to zadanie w pierwszej kolejności zostało przeznaczone 140 000, potem na
jednej sesji, Panie Skarbniku tu uzupełnienie, myśmy dołożyli 10 000 i kwota, która została przeznaczona na tę
inwestycję była ponad 151 000 jeśli sobie dobrze przypominam. Dzisiaj stajemy przed faktem, że dokładamy
200 000 na to, żeby to boisko wykończyć. Pragnę przypomnieć Panie Prezydencie, że mieliśmy boisko już
w parku, boisko do piłki siatkowej, gdzie odbywały się turnieje piłki siatkowej, ale z uwagi na to, że stało się to
miejsce niebezpieczne, miejsce to było nadzorowane przed Dom Kultury, podobnie jak w Niewiadomu patrzę
na kolegę, też było boisko do piłki siatkowej, niestety nie było gospodarza obiektu. Mam pewne wątpliwości,
czy my dzisiaj wyposażając to w sprzęt, mam pytanie, gdzie ten sprzęt będzie się znajdował? Kto będzie
zarządzał? Czy będzie tam zatrudniony instruktor? Pamiętać należy, że mieliśmy już takie wątpliwości gdy
budowaliśmy słynnego Orlika w Niedobczycach. Wybudowaliśmy obiekt, a teraz (…) MOSiR zatrudnia tam
2 instruktorów, którzy zajmują się tymi młodymi dziećmi, którzy kopią w piłkę. Jak to będzie wyglądało
w miejscu oddalonym od MOSiRu typu boisko Rymeru-Niedobczyce, bo to też należy obiekt do MOSiRu, typu
Orlik? Będzie kolejny obiekt którym zarządzał będzie MOSiR. Mam pewne wątpliwości kto będzie wydawał te
piłki, kto będzie go wpuszczał na to boisko? Jak to w ogóle ktoś zamierza zorganizować?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Rzeczywiście Pan Radny z Niedobczyc jest oponentem tego boiska,
chociaż rozumiem, że myśl jest inna, bo jakby troszczy się w sposób szczególny o to, że ta infrastruktura nie do
końca będzie dobrze wykorzystywana, czy dobrze będzie pod odpowiednią opieką. Podzielam te troski
rzeczywiście, ale myślę że na etapie budowy inna myśl przyświecała, jeżeli budżet obywatelski z założenia był
budżetem, który ma… i rozumiem że taki był cel pierwszego etapu, czyli chodzi o to by zabezpieczyć pewne
potrzeby, które rzeczywiście są w tym rejonie Niedobczyc. Stąd taki, a nie inny pomysł. Ludzie w głosowaniu
się wypowiedzieli. To co robię, to nie jest że tak powiem pomysł, który ma doprowadzić do wybudowania
w całości tego boiska, tylko stwierdzam fakt, że już pewna infrastruktura tam jest i niszczeje i musimy
próbować ratować to co już jest. MOSiR ma narzędzia, ma ludzi, żeby zabezpieczyć również to boisko.
Zakładam również, że bliskość szkół oraz Domu Kultury będzie służyła temu by w tym rejonie Niedobczyc te
życie sportowe, kulturalno-sportowe jeszcze bardziej zaistniało. Prawda jest, że jakby ilość boisk
w Niedobczycach jest dość duża, ale liczę na to, że ten sport masowy, amatorski, który ma się rozwijać
w Niedobczycach będzie służył oprócz tego, że ta młodzież będzie zdrowa, również temu że będzie działać
prewencyjnie, tzn. wolałbym żeby ta młodzież wyszła na boiska, a nie okupowała w parku i tam przy
odpowiednich używkach się zabawiała. Tylko dlatego taka decyzja”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Zmiana uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia 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 wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
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Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. Zmiana uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli
i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne
bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika poinformował, że Rada Dzielnicy Golejów niechętnie patrzy na
przeniesienie lokalu, ponieważ twierdzi, że miasto zabiera im pomieszczenie przenosząc tam bibliotekę.
W związku z tym zapytał czy Rada ta złożyła jakieś uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w wyniku konsultacji społecznych nie
wpłynęła żadna uwaga. Następnie dodał: „My nie odbieramy im żadnego pomieszczenia. Pomieszczenie będzie
tak zaaranżowane, żeby Rada Dzielnicy mogła się spotykać w bibliotece. Przestrzeń biblioteki będzie tak
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zaaranżowana, że księgozbiór będzie po bokach, natomiast na środku zostanie przestrzeń do tego, żeby
odbywać spotkania”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
10. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
11. Zmiana uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
12. Nabycie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Zbycie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
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Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
14. Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Wydzierżawienie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Pan Prezydent przed chwilą powiedział, że mogą dostarczać
osoby z gmin, gdzie nie są prowadzone kompostownie. Czy to jest warunek konieczny do spełnienia? Ja się tak
obawiam skąd mają ludzie na kompostowni wiedzieć czy w danej miejscowości kompostownia jest czy jej nie
ma, czy ona funkcjonuje czy nie funkcjonuje?”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Poniekąd racja, natomiast takie ograniczenie żeśmy
wprowadzili. Zakładamy po prostu, że mieszkańcy miejscowości na terenie, których funkcjonuje jakakolwiek
kompostownia odpadów nie będą do nas przywozili odpadów zielonych”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika zapytał czy gminą sąsiadującą dla Rybnika jest np. Gmina
Lyski. Poprosił o wyjaśnienie co oznacza stwierdzenie sąsiadująca gmina.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nie prowadziłem aż takiego rozbierania tego słowa, co znaczy
w tym momencie sąsiadująca. I teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć czy sąsiadująca należy nazwać tylko tą,
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która styka się z Miastem Rybnik, czy np. tak jak Lyski poprzez sąsiednią gminę stykają się z Rybnikiem więc
nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zakładamy, że te gminy, które są w pobliżu Rybnika i uznają że bliżej im
przywieźć te odpady… oczywiście wiadomo, że mieszkańcy tych gmin mają możliwość wystawienia odpadów
zielonych i są zbierane te odpady przez firmy odbierające odpady, ale mówię jeżeli ktoś w innym terminie niż
jest to odbierane chce dostarczyć i stwierdzi, że do Rybnika ma np. bliżej niż do Raciborza i przywiezie, a na
terenie tejże gminy nie ma bliżej gdzieś kompostowni odpadów zakładamy, że taki odpad zielony zostanie
przyjęty”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika zapytał czy w kompostowni jest na tyle miejsca, aby
przyjmowała również odpady z innych gmin.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nasza kompostownia ma swoją wydolność, ona jest w chwili
obecnej niezagrożona. Gdyby oczywiście chciano przywieźć wszystkie odpady zielone z naszego miasta do
naszej kompostowni, nie jesteśmy w stanie jej przyjąć. Zakładam, że to nie będzie… to jest rzeczywiście
sporadycznie. Ilość odpadów zielonych przyjmowanych nawet przez nasza kompostownię spadła z racji tego, że
jednak większość mieszkańców wystawia odpady zielone w workach i czeka, żeby zostały odebrane. Na terenie
Rybnika funkcjonują trzy kompostownie – dwie kompostownie i jedno miejsce, gdzie można również odpady
zielone przywieźć. Jedna z tych instalacji, to jest duża, która przyjmie każdą ilość, czyli regionalna w firmie
Best-Eko, miejsce sortowni SEGO, gdzie m.in. firmy odbierające odpady z terenu naszego miasta, jest zieleń
przywożona, rozpakowywana niestety z tych worków i później zawożona do firmy Best-Eko. Także my przede
wszystkim z tej kompostowni na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej korzystamy jako służby miejskie, tylko
nasze, niejako z terenów miejskich odpady zielone, a jak powiedziałem na wstępie, nie możemy wprowadzać
ograniczeń. Jedynym ograniczeniem rzeczywiście byłoby, że przyjechałoby tych odpadów zielonych tak dużo,
że kompostownia nie jest wtedy tego przerobić więc w tym momencie na bramie taki odpad nie zostałby
przyjęty”.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika zapytał czy zgodnie z ustawą wszystkie gminy muszą zajmować się
odbiorem odpadów zielonych i czy każda sąsiednia gmina się tym zajmuje.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli odpad zielony jest zorganizowany przez gminę, bo
z tego co wiem to chyba wszystkie gminy odbierają również odpad zielony, aczkolwiek nie muszą tego robić,
bo w uchwale tak samo jak my w Rybiku określiliśmy jaki odpad w postaci segregowanej będzie odbierany,
a jaki nie. Natomiast jeżeli jest to odpad zielony zbierany przez firmę świadczącą te usługi, to ta firma ma
obowiązek dostarczyć odpad zielony do regionalne instalacji, czyli w tym momencie do naszego ZZM taki
odpad nie przyjedzie. To jest bardziej zrobione dla osób prywatnych jeżeli poza normalnym terminem odbioru
takiego odpadu ktoś chce w innym terminie sam pozbyć się, żeby tego nie wyrzucał, ma możliwość zawiezienia
samemu albo do regionalnej albo do zastępczej. Więc mówię, to jest takie udogodnienie jeżeli ktoś sam zechce
to zrobić. Natomiast jeżeli mówimy o takim powszechnym odbiorze odpadów zielonych z terenu nawet i gmin
sąsiednich, to taki odpad musi trafiać do regionalnej instalacji, czyli nie do nas. Ale jeżeli mieszkaniec np.
Gaszowic będzie chciał przywieźć do Rybnika, no to w tym momencie może przyjechać m.in. do ZZM”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Mam pytanie dotyczące ewentualnie, czy w okresie trwania
nowego sposobu zbierania odpadów, czy zdarzały się, były przeprowadzone kontrole przez Urząd Miasta? Czy
zdarzało się tak, że mieszkańcy deklarowali inny sposób, a myśmy jako kontrolujący stwierdzili, że jednak
inaczej jest? Czy były jakieś weryfikacje i tak dalej? Czy cos takiego było, czy miało miejsce?”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Takie kontrole niejako są przekazywane w sposób ciągły
z tego względu, że w sprawozdaniach przekazywanych nam między innymi przez firmę zbierającą odpady jest
to wskazywane czy na danej posesji jest prowadzona segregacja czy nie. W sytuacji jeżeli otrzymujemy taką
informację, że nie jest odbierane śmieci w sposób segregowany, robimy taką kontrolę. Dotychczas jeśli dobrze
pamiętam nie mieliśmy takiej sytuacji żeby było to niezgodne z deklaracją. Natomiast mamy oczywiście inne
problemy, że osoby nie chcą składać deklaracji, są wzywane, są ścigane z tego tytułu. Ten problem, który
przedstawiałem na poprzedniej kadencji na sesji, gdzie przy obniżce opłat do tych dziewięciu złotych, niestety
ustawodawca nałożył na nas obowiązek, nie zmienił tego zapisu, przynajmniej wtedy, aby dokonywać, czy żeby
była konieczność składania ponownie nowej deklaracji z tą niższą stawką. My tutaj wychodząc naprzeciw
mieszkańcom, przygotowaliśmy te deklaracje oraz wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców. Ale są osoby, które
twierdzą, że nie odeślą nam tego, że nie oddadzą tej nowej deklaracji. Mamy z kilkoma osobami w mieście
problem. Na tym tle takim typowo na zasadzie nie, bo nie, może tak to kolokwialnie powiem. Ale mówię, to jest
sytuacja, o którą pytał Pan Radny, to kontrole są, tych kontroli jeszcze było niewiele, może tak powiem, bo
jednak zakładaliśmy w tym pierwszym okresie żeby tutaj nie bardzo restrykcyjnie do tego podchodzić. Daliśmy
czas, zarówno mieszkańcom jak i spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym, zorganizowanie tego całego
systemu i tylko na wypadek jeżeli ewidentne było jakieś zgłoszenie, że coś złego się dzieje, to była wtedy
przeprowadzana kontrola”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „To jest prawdziwy majstersztyk, Panie Wiceprezydencie, bo
naprawdę Pan nie chciał, żeby była podwyżka, ale ta podwyżka przez Pana pomyłkę zostaje wprowadzona i my
oto Radni przyciśniemy guzik i tą podwyżkę zaproponujemy mieszkańcom. Nie wiem, należałoby się jeszcze
raz zastanowić czy nie możemy wprowadzić autopoprawki do tej uchwały i przywrócić tą kwotę 833 zł”.
złote.”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) autopoprawkę też wolałbym zrobić, natomiast żeby
wprowadzić autopoprawkę musiałbym w tym momencie wycofać, ewentualnie wolą Państwa jako Radnych nie
przegłosujecie pozytywnie tej uchwały to ona będzie wycofana i wróci do Państwa w odpowiedni czas,
np. z pomniejszoną tą kwotą. Niestety ten warunek, że uchwała musi być poddawana tymże konsultacjom,
mimo że nikt się do tych konsultacji nie zgłosił, powoduje, że niestety tej autopoprawki nie mogę wprowadzić
mimo że też nad tym ubolewam, bo to jest rzeczywiście po prostu tzw. czeski błąd”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zapytał przedstawiciela Biura Radców Prawnych czy uchwała
z „błędem” będzie ważna.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Uchwała jest ważna, bo ona została poddana konsultacjom”.
Maurycy Motyka – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „To, że doszło do jakiegoś błędu na etapie
projektowania uchwały, nie ma wpływu na kwestię podejmowania dzisiaj przez Radę głosowania nad tą
uchwałą. Chodzi o istotę konsultacji. Jeśli chodzi o uchwały niebędące prawem miejscowym, do nich można
wprowadzać autopoprawki, bo one nie podlegają konsultacji. Jeżeli jakaś uchwała podlega obowiązkowi
konsultacji, nie można na sesji wprowadzać do takiej uchwały autopoprawki. Wtedy ta idea konsultacji byłaby
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całkowitym zaprzeczeniem, co innego konsultujemy, a później i tak co innego sobie uchwalamy. No nie można.
Jeżeli jest to prawo miejscowe, podlega konsultacjom, to jeżeli błąd, tego w kontekście błędu na przykład, na
chwilę obecną nie można traktować, bo ten błąd, że tak powiem to od zarania dziejów najprawdopodobniej
powstał czy tam zanim tą uchwałę dano do konsultacji, więc to może nie w takich kategoriach błędu. Po prostu
co innego projektodawca chciał uchwalić. W każdym bądź razie niestety nie można wprowadzać
autopoprawki”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zapytał czy pod konsultacje była poddana inna kwota niż ta, którą
dzisiaj Rada ma uchwalić.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „W konsultacjach była właśnie podana ta kwota, dlatego nie
możemy jej pomniejszyć chyba że wycofamy tą uchwałę, poddamy nową treść uchwały nowym konsultacjom
i wrócimy z tym za miesiąc. Natomiast uznaliśmy, że podwyżka na tym pojemniku, to są duże pojemniki jak
Państwo widzicie, jest dość duża opłata. Te dwa złote jest nieistotną w tym momencie zmianą kwoty,
a ponieważ mówię, było to konsultowane, nie ma na to wpływu. A mało tego, przez ostatnie te dwa lata blisko,
jak funkcjonuje ta ustawa tego typu opłata nie zafunkcjonowała w naszym mieście, bo nie było takiej potrzeby
w ogóle, zero. W związku z powyższym uważamy, że do regulaminu jest podwyższa o 2 zł, tak to po prostu
traktujmy. Nie obciąża to na ten moment nikogo z naszych mieszkańców czy zarządów spółdzielń”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Proszę mi odpowiedzieć, bo słyszałam, że ściągalność opłat
jest dość wysoka, ale proszę mi powiedzieć, czy miasto planuje, pracuje nad rozwiązaniami, czyli
wprowadzeniem ulg dla rodzin wielodzietnych lub osób biedniejszych? Czy są takie prace prowadzone? Czy
jest to możliwe i czy możemy oczekiwać czegoś takiego w przyszłości?”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli ustawodawca pozwoli nam coś takiego zrobić, to jak
najbardziej tak. Zastanawialiśmy się, chcieliśmy wprowadzić taki patent. Na ten moment czy dotychczas nie
było takiej możliwości prawnej ani zastosowanie ulg, ani umarzania na przykład dla osób rzeczywiście
biednych, po prostu ustawodawca tego nie przewidział”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Jak zmiany w sposobie zbierania odpadów komunalnych
wpłynęły na ilość odpadów segregowanych? Chciałbym od Pana Prezydenta jeszcze raz usłyszeć to co już raz
usłyszałem, bo wydaje mi się, że to warto jakby wskazać w jakim sensie jako sukces też i Rady także, ale
i Urzędu, gdzie jakby te działania edukacyjne w mieście przyniosły dość wymierny efekt”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Efekty oczywiście mamy. Przede wszystkim ilość odpadów,
którą w takich nawet czarnych scenariuszach zakładaliśmy, że wzrośnie ok. 25-30%. Tak przynajmniej zakładał
wojewódzki program gospodarki odpadami w przypadku naszego miasta i innych. Ilość tych odpadów w tym
pierwszym okresie przekroczyła te wartości. Co poniekąd należy uznać za duży sukces, że rzeczywiście te
odpady są zbierane. Rzeczywiście ilość odpadów w sposób segregowany jest ogromna. Dziwimy się
wielokrotnie skąd ludzie to biorą, albo gdzie to gromadzili w latach poprzednich. Zobaczymy jak to będzie
w kolejnym roku, czyli w roku 2015. Czy już wszystkie te garaże, szopy, piwnice zostały opróżnione,
wyczyszczone czy jeszcze nie? Ale rzeczywiście strasznie duża ilość tych odpadów w sposób segregowany jest
zbierana i przywożona. Nie ukrywam, że to też mówiłem na komisji, że największym problemem jak się
okazuje w chwili obecnej jest odbiór odpadów właśnie zielonych. Są to ogromne ilości i myślę, że większość
tych odpadów wiele osób kompostowało w latach poprzednich, teraz jest to po prostu wystawiane do worków.
Jest to odbierane przez firmy zbierające. Na dzisiaj jest to najtrudniejszy odpad, który jest odbierany
i przekazywany do przetworzenia”.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Konkretnie chcę się odnieść do tej uchwały, żebyśmy nie
mieli nieporozumień. Jeżeli nie ma jakiegoś wymagalnego terminu, że musimy tę uchwałę przyjąć na dzisiejszej
sesji, niezależnie od kwoty czy ona jest drobna, czy niedrobna. Myślę, że Pan Prezydent zauważył błąd, chce go
naprawić i ja tutaj myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby żeby Rada zagłosowała negatywnie i damy szansę
Panu Prezydentowi naprawić błąd, który chce. Chyba, że musimy ją podjąć, bo mamy jakieś tam wymogi
czasowe”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 14 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymało się – 0
O godz. 17:30 przybył Radny Kołodziejczyk.
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19. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicy.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zaproponował, aby omawiany odcinek drogi otrzymał nową
nazwę.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że zabudowa na tym odcinku drogi jest
przypisana do ul. Mahoniowej oraz Platanowej, natomiast łącznik z ul. Żołędziową jest niezabudowany i nie ma
tam miejsca na zabudowę. Dodał, że jest to połączenie istniejącej nazwy Mahoniowa z ul. Żołędziową.
Uzupełnił, że w tym przypadku na pewno nie dojdzie do zmian adresów.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
20. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zapytała co dla mieszkańców oznacza nadanie ulicy statusu
drogi gminnej.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dla tych mieszkańców nic się nie zmieni, poza tym że droga
jest jednoznacznie określona, właścicielem tej drogi jest miasto. W związku z powyższym miasto tę drogę musi
utrzymywać. Tak jak wspomniałem i tak miasto utrzymuje te drogi. Gdyby grunt pod tą drogą był własnością
tej wspólnoty, tych mieszkańców tego osiedla, gdyby była to droga osiedlowa, wtedy miałaby charakter czy
status drogi wewnętrznej. W tym momencie odpowiedzialność za utrzymywanie tej drogi spadałaby w tym
momencie na zarządcę tego osiedla czy tej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli tam funkcjonuje. Natomiast droga
gminna jednoznacznie określa, że właścicielem jest miasto i miasto ma obowiązek tę drogę utrzymać”.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem powiedzieć Pani Radnej, że zaliczenie terenu,
drogi do kategorii drogi, czyli oficjalnie do terenu publicznego jest też takim zjawiskiem negatywnym dla
mieszkańców, którzy obok mieszkają, bo będą musieli zgłaszać płoty do PINB, a tak mogą sobie budować bez
zezwolenia”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
21. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
22. Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 23/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
23. Delegowanie przedstawicieli do Związku Miast Polskich.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 24/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
24. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 25/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:40.
25. Zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli.
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Chciałem króciutko przytoczyć genezę tego wniosku na
podstawie którego powstała ta uchwała, o której w tej chwili procedujemy. Dotarła do mnie informacja, że
toczy się sprawa w sądzie w sprawie nieprawidłowości przy budowie boiska naszego za rudą. Oczywiście jako
były Prezydent Miasta mnie ta sprawa żywo zainteresowała, zmartwiłem się tym. Informacja, jaka do mnie
dotarła, że winni są Ci wykonawcy i również projektant, ale w międzyczasie dotarła do mnie kolejna
informacja, że to nie była sprawa przeciwko projektantowi, tylko była to sprawa przeciwko wykonawcy. Ja na
ten temat miałem okazję rozmawiać i rozmawiać z Panem Studentem. Oczywiście tutaj różnimy się trochę
powiedzmy w swoich zdaniach, poglądach, ale wydaje mi się, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że nawet
gdyby ona poszła na Komisję Rewizyjną, to Komisja Rewizyjna miałaby duże problemy. Ja tutaj nie chcę
nikogo posądzać o brak fachowości, ale jeżeli powiedzmy prawnicy mają różne zdania w tej samej sprawie, no
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to należy się obawiać, że takie problemy miały być. To jest praktycznie tyle. I w wyniku reasumując tych
wniosków, które… tych informacji, które do mnie dopłynęły podjąłem decyzję żeby wycofać z porządku obrad
tę uchwałę. Mogłem to zrobić w momencie, wtedy kiedy był szykowany program sesji, bo program sesji
przygotowuje przecież Przewodniczący Rady. Mogłem po prostu tej uchwały nie dać, ale uważałem, że dla
czystości sprawy, że lepiej będzie właśnie tak postąpić. I to jest w zasadzie tyle co chciałem powiedzieć”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, to tłumaczenie, które przed chwileczką
żeśmy tutaj usłyszeli na sali, potwierdza w sposób jednoznaczny, że na poprzedniej sesji doszło do pomówienia.
Przynajmniej ja tak ten temat odebrałem. Tym samym naruszenie dóbr osobistych tutaj chociażby Pana
Pełnomocnika Studenta. Na samym początku jak Pan zawnioskował o wycofanie tego punkt z obrad, zadałem
pytanie, czy Pan się boi tego lub czegoś, co ta Komisja może wyjaśnić? To teraz jestem przekonany w 100%
wręcz i myślę, że gro osób na tej sali również ma takie odczucie, że Pan się boi, żeby ta Komisja w sposób
jednoznaczny potwierdziła to, że Pan pomówił tą osobę. Dlatego też zwracam się tutaj do Radnych, żeby
rozważyli tę kwestię czy Komisja Rewizyjna naprawdę ma zająć się tym problemem, wyjaśnić to w 100% albo
przynajmniej na tyle, na ile będą podstawy do tego żeby wyjaśnić całą sprawę i oczyścić Pana Pełnomocnika
Studenta z publicznych zarzutów skierowanych przez Pana jeżeli Pan uważa, że gdzieś tam coś nie wyszło,
błędne informacje itd. Zadałem również pytanie na początku sesji, czy Pan w takim układzie jest w stanie
przeprosić. Odpowiedź jest jednoznaczna. Szanowni Radni w nas pokładamy wszyscy nadzieję, że zagłosujemy
za tym, żeby Komisja zajęła się tym problemem i wyjaśniła to w 100%. Obojętnie jaki będzie wynik działań
Komisji należy ten problem publicznie tutaj no wyjaśnić i przedstawić wszystkim Państwu”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 26/
Za – 10 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wstrzymało się – 5 radnych
O godz. 18:50 salę opuścił Radny Arkadiusz Szweda.
26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Anna Gruszka - Radna Miasta Rybnika: „Na wniosek kilku mieszkańców Rybnika przedstawiam niniejszą
interpelację. W rejonie Obi powstaje, jak się wydaje kolejny w tym rejonie obiekt handlowy, który w sposób
zasadniczy wpłynie na płynność ruchu kołowego na ulicy Żorskiej. Już dziś przejazd ulicą Żorską od ronda
Żorskiego do ronda Powstańców Śląskich jest ogromnym wyzwaniem dla mieszkańców Rybnika.
W olbrzymich korkach stoi się bardzo długo, nie tylko w godzinach szczytu. Uważamy, że płynność przejazdu
utrudnia sygnalizacja świetlna w rejonie skrzyżowania z ulicą Brzezińską oraz przy wjeździe do Tesco.
Poddajemy pod analizę następujące rozwiązanie: zlikwidować wyżej wymienioną sygnalizację i wprowadzić
prawoskręty. I tak dla przykładu: chętni do zrobienia zakupów w Tesco i Praktikerze, jadąc od Żor pojadą do
ronda Powstańców Śląskich, na którym zawrócą. Natomiast wyjeżdżający i pragnący jechać do centrum miasta
pojadą do ronda Żorskiego i tam zawrócą. Identyczne rozwiązanie obowiązywałoby dla pozostałych,
włączających się do ruchu na tym odcinku ulicy Żorskiej. Kolejnym ulepszeniem przedstawionej koncepcji
rozwiązania korków na ulicy Żorskiej, będzie wybudowanie nowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Żorskiej
i Brzezińskiej. Proszę o przemyślenie tej interpretacji i odpowiedź pisemną. I jeszcze jedna sprawa dotycząca
emisji i zanieczyszczeń powietrza w mieście Rybnik. W sprawie walki z niską emisją w Rybniku władze miasta
powinny sięgnąć po każdy instrument, który doprowadziłby do jej ograniczenia. Czy odstąpienie od programu
"Kawka" nie jest zbyt pochopną decyzją? Zgadzam się z asystentką Prezydenta Miasta, Agnieszką Skupień, że
lepsze jest 85% bezzwrotnej dotacji w ramach programów unijnych niż 45% w programie „Kawka”. Czy
rezygnując z „Kawka” rozwiązane zostaną w ramach programów unijnych wszystkie konieczne modernizacje
energetyczne i wymiany nieekologicznych źródeł w Rybniku? A może należałoby jednak połączyć oba
programy w walce z niską emisją, bo lepsze jest 45% niż 0".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „ Pierw kwestia ruchu na skrzyżowaniu w rejonie Obi. Przyjmuję tą
uwagę, skierujemy to do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu. Pochylimy się, a nuż się uda ten problem jakoś
rozwiązać. Oby jeździło się szybciej, to nas na pewno interesuje. Jeżeli chodzi o kwestię „Kawki” to Prezydent
Masłowski, ja tylko powiem ogólnie, że generalnie na pewno bardzo leży mi na sercu problem niskiej emisji.
Będziemy w ciągu całego roku o tym głośno mówić, również w okresie gdy ten problem zniknie. Z powodu
tego, że spalanie też gdzieś tam się zakończy na etapie kwietnia czy początku maja. Rzeczywiście środki, które
pojawiają się w środkach unijnych, będą przez nas wykorzystywane. Większą decyzją w tej sprawie jest
spotkanie wszystkich środowisk, które zajmują się problemem niskiej emisji, które jeszcze nastąpi w marcu.
Chcielibyśmy również na nośnikach miejskich jakby uczulać mieszkańców w ciągu całego roku, że
rzeczywiście niska emisja jest problemem. Chcemy wdrożyć działania edukacyjne i systemowe w oparciu o
środki unijne, a szczegółowo o „Kawce” Piotr Masłowski".
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Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta: „ Miasto rzeczywiście dotychczas nie korzystało z programu
„Kawka” i wypowiedź Pani Agnieszki Skupień tego dotyczyła. Tak jak ta wypowiedź, jeżeli ją przeczytać
uważnie ona mówi też o tym, że w kolejnym okresie, w kolejnym konkursie będziemy rozważali, bo
rzeczywiście każde źródło finansowania, nawet 40% jest ważne. Będziemy się temu programowi przyglądać
i jeżeli tegoroczny budżet miasta na to pozwoli, to będziemy planowali inwestycje ze wsparciem „Kawki” też".
Krystyna Stokłosa - Radna Miasta Rybnika: „Na początku serdecznie dziękuję za uporządkowanie dróżki
łączącej ulicę Platanową z ulicą Żołędziową. Teraz mam pytanie, proszę mi powiedzieć, ile razy był ogłaszany
przetarg na sprzedaż domu po „Signum Magnum”, zlokalizowanego na ulicy Dworek 12. Chcę tutaj dodać, że
część ogrodzenia tej posesji została zniszczona, słupki zostały przewrócone, siatka zerwana i w zasadzie daje to
pole do popisu wandalom, którzy mogą zacząć dewastować budynek, to jest pierwsze. Druga sprawa, na dworcu
ZTZ ostatnio powstała tablica informująca: przystanek komunikacji międzynarodowej. Co tu jest dziwne? Że ta
gablota została usytuowana na środku chodnika, z boku jest inna gablota, która informuje: dworzec
komunikacji międzynarodowej. Ja mam pytanie, kto wnioskował o tę drugą gablotę, że to jest przystanek
komunikacji międzynarodowej? Kto to sfinansował i kto wydał zezwolenie, żeby usytuować tę gablotę na
środku chodnika? Jest miejsce z lewej i z prawej strony. Nie wiem, jakaś dziwna sytuacja. I trzecia sprawa, już
tak króciutko. Nawiążę do mojej wypowiedzi, odnoszącej się do odbierania śmieci segregowanych do jednego
samochodu. Podaję Panu Prezydentowi, był to samochód o numerze rejestracyjnym 14380. Odbierał śmieci na
ulicy Janke Waltera po świętach. Ja dysponuję zdjęciem mieszkańca, który po prostu nie mógł w głąb tej ulicy
wjechać, ponieważ go ta śmieciarka zablokowała. I po prostu telefonem komórkowym to zdjęcie zrobił".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Dziękujemy Pani Radnej za tak szczegółowe przybliżenie problemów.
Odpowiemy oczywiście na piśmie. Zdjęcie też jest, także odpowiednie służby się tym zajmą".
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, chciałbym skierować pytanie do Pana.
Park koło Domusu przechodzi już dzisiaj do historii. Poprzednia władza dokonała sprzedaży tego terenu,
pomimo sprzeciwu wielu mieszkańców Rybnika. Kilkanaście dni temu przedstawiłem Panu Prezydentowi
pomysł, który dotyczył zagospodarowania terenu znajdującego się przy ulicy Raciborskiej w odległości
ok. 100 m od terenu na którym urządzony był i jest jeszcze park. Teren o którym mowa ma powierzchnię
zbliżoną do likwidowanego parku, a w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
przeznaczony jest jako teren urządzonej zieleni parkowej, na którym zgodnie z obowiązującym prawem,
możemy stworzyć miejsce ciszy i spokoju w otoczeniu pięknych drzew i krzewów dla okolicznych
mieszkańców i że tak powiem, w jakimś stopniu zadośćuczynić im po stracie parku, za którym stali murem.
Uważam, że propozycja, którą przedstawiłem Panu, Panie Prezydencie jest godna uwagi. I zarówno Radni jak i
obecni na tej sali, jak i mieszkańcy dzielnicy Smolna i całego naszego miasta będą z tego faktu zadowoleni,
jeżeli tam powstanie nowy teren zielony, których to terenów na terenie miasta, zgodnie chociażby z ostatnią
sondą, mieszkańcy wypowiadają się, że jest za mało. Panie Prezydencie, pragnę zadać następujące pytanie,
jeżeli Pan pozwoli. Pierwsze pytanie, czy Pan podjął już decyzję w sprawie zagospodarowania tego terenu na
park? Jeśli tak, to pytanie drugie, czy jest opracowywany projekt? Oraz pytanie trzecie, czy toczą się rozmowy
z inwestorem tzw. „Kwartału Domus” w sprawie nowych nasadzeń, o których wspominali na ostatnim
spotkaniu przedstawiciele inwestora? Oraz czy można zamiast wycinki ładnych drzew i krzewów na terenie
tego byłego parku dokonać przesadzeń ich na wskazane miejsce? Panie Prezydencie te cztery pytania dotyczące
tego jednego tematu. Natomiast jak już jestem przy głosie, żeby nie było problemu potem mam jeszcze dwa
krótkie pytania. Szanowni Państwo, w zeszłym roku udało się nazwać na jednej z bocznych dróg ulicy
Niedobczyckiej drogę imieniem Antoniego Woryny. Panie Prezydencie, dwie kwestie. To jak wygląda dzisiaj
ten dojazd, ta droga naprawdę woła o pomstę do nieba. Panie Prezydencie Koper, jeżeli mógłbym tutaj prosić,
prosiłbym o wizję lokalną tam, na tym terenie i spróbować w jakiś sposób doprowadzić do stanu użytkowości.
Oraz jeszcze jedna rzecz, informacja od mieszkańców tamtego terenu. Prośba taka, żeby umieścić tam na
wjeździe tablice, właśnie z tą nazwą, że jest to droga Antoniego Woryny, gdyż niektóre służby i mieszkańcy
mają problem ze znalezieniem tego adresu. I trzecie pytanie, jeszcze do Pana Prezydenta. W związku z tym, że
mam kontakt z niektórymi osobami, które są w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, dochodzą do mnie pytania
i takie niepewności, że gdzieś tam takie głosy słyszeli, że prawdopodobnie Uniwersytet Trzeciego Wieku ma
zmienić swoją lokalizację, tutaj z tego miejsca, w którym są obecnie. Są przerażeni i chodzi o to, czy była to
tylko plotka, czy są takie zamierzenia, czy też nie, gdyż ta lokalizacja dla wielu tych starszych osób, jest dobra
mimo tego, że jest to drugie piętro, na które muszą maszerować. Natomiast centrum miasta pozwala im na to,
żeby spokojnie, na piechotę dotrzeć, właśnie w to miejsce. Także Panie Prezydencie, jeżeli mógłbym
o odpowiedzi na te pytania, bardzo proszę".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Pan Radny zapewne wie, że jestem wielkim miłośnikiem zieleni i
terenów zielonych w mięście, stąd rzeczywiście bardzo wielką wagę przykładamy do tego w jaki sposób
zostaną zagospodarowane tereny wokół tzw. „Kwartału Domus”. Jest to jedna z trosk Prezydenta. Rzeczywiście
propozycja, która została przedstawiona przez Pana Radnego jest analizowana, zresztą jest analizowanych kilka
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miejsc, które mogłyby służyć w przyszłości, oczywiście etapowo na tzw. zieleńce czy parki. Myślę o czymś
nawet większym, gdzie nasadzenia byłyby systematyczne i osoby, które rzeczywiście chcą dokonać tych
nasadzeń poprzez zieleń miejską, przez kontakt z zielenią miejską, mogłyby tutaj w tym współuczestniczyć.
Również taką wstępną deklarację złożyła firma, która inwestuje w „Kwartał Domus”. Te prace trwają i myślę,
że przyniosą spodziewany efekt. Tereny zielone są bardzo ważnym elementem tkanki miejskiej. Jeżeli chodzi
o drogę Antoniego Woryny, rzeczywiście wizja się odbędzie, co do tablicy, sprawdzimy czy wisi czy nie. Jak
nie wisi to trzeba oczywiście ją powiesić. Uniwersytet Trzeciego Wieku to sprawa bardzo ważna. Absolutnie
dementuje plotki, spotkanie Prezydent Masłowski, spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu i może tyci
więcej na ten temat. A ja powiem ogólna myśl: na pewno centrum, na pewno dobre dojście i na pewno o idee
Uniwersytetu Trzeciego Wieku będziemy dbać. O spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Prezydent Masłowski".
Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta: „Ja rozmawiałem z Panią Prezes Marią Białek. Plan jest taki,
żeby docelowo Uniwersytet Trzeciego Wieku przenieść na Kampus na parter, dlatego że to miejsce, które mają
na chwilę obecną wysoko, nie jest dla seniorów najlepszym rozwiązaniem, dlatego pracujemy nad tym. Ale nic
nie stanie się bez konsultowanie tego z seniorami i bez ich wiedzy. Dlatego też prosiłem Panią Dyrektor
Kolasińską, żeby na bieżąco informowała Panią Prezes o pracach w pasażu itd. Także myślę, że sprawa jest już
wyjaśniona".
Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika: „Ja mam pięć punkcików, ale krótkich takich. Pierwszy
punkt, to chciałbym się zorientować jak wyglądają sprawy związane z przekazaniem terenów kolejowych dla
miasta, żeby można budować jakieś inwestycje, względnie robić remonty. Mam takie potrzeby w swojej
Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. To jest jedna sprawa, druga sprawa do Pana Prezydenta Masłowskiego. Rada
Seniorów, którą reprezentuję na Radzie Miasta, zwróciła się do mnie, żeby zaktualizować sytuacje, jeżeli chodzi
o szukanie możliwości rozwiązania i wprowadzenia karty seniora. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa,
występowałem w poprzedniej sesji na temat budżetu obywatelskiego. Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy
z nowym regulaminem, który obiecał Pan Prezydent, że będzie opracowywany? Trzecia sprawa to jest związana
z naszym cmentarzem. Mieliśmy teraz pochówek swoich mieszkańców, przyjechali przedstawiciele
z Warszawy i im się tak nie podobały niektóre ścieżki na cmentarzu parafialnym. Wiemy, że to od parafii
zależy, a ja już kiedyś zwracałem na Radzie Seniorów żeby pomóc przez miasto trochę i ewangelikom na tym
cmentarzu, żeby uporządkować. Dla niepełnosprawnych jakieś barierki porobić, bo oni nie mają środków
prawdopodobnie i cmentarz parafialny tak samo prawdopodobnie nie ma środków. Można by było te główne
ścieżki utwardzić, w czasie takiej zimy, słoty i tak dalej, naprawdę te przejście korowodów normalnie
pogrzebowych jest trudne i niefajne. Oni mnie trochę zawstydzili, Ci Warszawiacy, a ja im powiedziałem:
słuchajcie wyście nie byli jeszcze w Rybniku co jest fajnego i chciałem pokazać wszystkie rzeczy, które do tej
pory zostały zrobione. Zresztą mam przykłady od innych Warszawiaków i Rybniczan, którzy w Warszawie
mieszkają, pokazują jak pięknie Rybnik nasz wygląda. I chciałbym żeby tą uwagę też to zauważyli może jak
przyjadą na następne spotkanie, jakieś nietypowe, związane z pogrzebami albo innymi odwiedzinami składając
kwiaty na swoich znajomych grobach żeby powiedzieli: no, interwencja kogoś pomogła. Nie wiem jak dotarli
do tego, że jestem Radnym, że ja mogę ten temat załatwić, no ale to tylko tak w przyszłości można by było to
czymś utwardzić, albo betonitami, albo ażurami, albo czymś innym, w każdym bądź razie żeby w tym błocie nie
trzeba było chodzić. Regulamin mówiłem, przekazanie terenu jest jeżeli chodzi o to. A na końcu zostawiłem
jeden temat taki trochę dla mnie najweselszy. Podziękowania dla Prezydenta Miasta za interwencję
w Warszawie związane z dworcem na Paruszowcu. Rozmawiałem dziś i z Dyrekcją w Tarnowskich Górach
i z Warszawą. Jest potwierdzenie, że dworzec będzie robiony, są zapewnienia już, na pewno i tak dalej. Także
i PKP i PKP PLK i Miasto Rybnik włączą się i w 2015 roku najprawdopodobniej to będzie się odbywało.
Jeszcze raz Prezydentowi dziękuję za interwencję. Dodzwoniłem się do takich władz, że aż hej i się udało.
Drążony przeze mnie temat może w końcu będzie zrealizowany ku uciesze nie tylko mnie, ale i mieszkańców
Rybnika".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Ze skromności powiem, Panie Radny, rzeczywiście też Paruszowiec
wizytówka miasta, mam nadzieję, że się uda w tym roku. Jeżeli chodzi o tereny kolejowe, to Pan Prezydent
Koper odpowie. Rada Seniorów i budżet obywatelski - Prezydent Masłowski, cmentarz parafialny, powiem
tylko tyle, jaki to jest cmentarz parafialny? Bo nie do końca rozumiałem, o który cmentarz parafialny? (...)
Komunalny?"
Andrzej Oświecimski - Radny Miasta Rybnika: „(...) Wysłała swoich przedstawicieli, pooglądali czy jest
prawidłowe dojście, dojazd dla wózków, dla inwalidów, niepełnosprawnych i tak dalej. Żeby jakoś pomóc temu
tematowi. To duży koszt nie byłby, a można byłoby dojazd, dojście do typowych kwater tam, bo one są
wyznaczone zrobić utwardzone i na pewno przyjadą następni goście to będą chwalili. Nie tylko za te wszystkie
rzeczy co dotychczas zrobili w Rybniku, że jest ładnie, ale za zwracane uwagi, nawet czasami takie
przypadkowe, ale które rzutują na ocenę działalności naszego miasta i naszego Urzędu".
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O godz. 19:15 salę opuściła Radna Anna Gruszka.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Przyjrzymy się sprawie w takim bądź razie".
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta: „Rozmowy z koleją na temat terenów kolejowych i rożnych
rozwiązań czy inwestycji potrzebnych miastu trwają od wielu, wielu lat. Odbywają się na rożnych etapach na
rożnych poziomach, dochodzi do pewnych porozumień. Dotychczasowo kolej nie dotrzymała w zasadzie
żadnych z tych uzgodnień, które były gdzieś tam wypracowane, za wyjątkiem może tych, że rzeczywiście
przebudowali chociażby wiadukt nad ulicą Mikołowską. W jednym i drugim przęśle, wiec tego typu rzeczy się
tam gdzieś odbywają. Natomiast kwestia remontów, to jak sam Pan Radny zauważył, są kolejny raz deklaracje,
że rzeczywiście będzie naprawiany dworzec, tam na Paruszowcu, ale mówię miejmy nadzieje, że w tym
momencie te zobowiązania czy te wnioski albo stwierdzenia dopływające do nas z PKP będą dotrzymane.
Przypomnę tylko, że mieliśmy również rozmowy na temat oddania miastu na przykład, czy przebudowy przez
PKP części tych wiaduktów, chociażby nad ulicą Wielopolską po to, żeby rozwiać skrzyżowanie WielopolskaMikołowska-Stawowa, tamten rejon. W międzyczasie myśmy już przebudowali ulicę Wielopolską, po stronie
kolei znowu tam nic się nie stało. Więc tego typu rozmowy się toczą w wielu miejscach, bo oczywiście
w innych punktach miasta też, może nie przynoszą takiego, na pewno nie przynoszą takiego efektu jakiego
byśmy się spodziewali, a w tym momencie, bo tak wyczułem tą wypowiedz Pana Radnego, że są potrzebne nam
miejsca na inwestycje, jeżeli myśleliśmy tylko o dworcu w Paruszowcu więc daj Boże żeby te rzeczy zrobili.
Natomiast inne tereny, są nam na przykład potrzebne tereny należące do kolei, które na przykład
wydzierżawiamy od nich na potrzeby naszych Rybnickich Służb Komunalnych. Też w tym temacie toczą się
rozmowy, żeby to unormować. Ale PKP to jak wiemy jest to pewnego rodzaju państwo w państwie, jest tam
kilkadziesiąt spółek, podjęcie decyzji przez kogoś kto byłby władny zakończyć pewnego rodzaju rozmowę to
jest to droga przez mękę. I tutaj niestety nie mogę gwarantować, że skończy się to po naszej myśli, ale nie takie
rozmowy są prowadzone. Jeżeli mogę jednym czy dwoma zdaniami do cmentarzy, do tego wniosku w sprawie
cmentarzy. Przyjrzymy się temu oczywiście, jak powiedział Pan Prezydent, natomiast jest problem o czym jako
Radni wszyscy wiemy. Cmentarz parafialny jest to parafialny, w związku z powyższym jest tam właściciel,
który pobiera opłaty za utrzymywanie grobów i w jego obowiązku jest utrzymywanie również alejek. Na
cmentarzu komunalnym my te alejki oczywiście naprawiamy, regulujemy i tak dalej. Pozostałe części
cmentarza mimo, że to jest jeden temat co to należy, czy do kościoła ewangelickiego, czy właśnie ten
parafialny. Jest właściciel, który powinien o to zadbać. Będziemy z nimi rozmawiać, natomiast udzielanie jakieś
szerszej, większej, czy tym bardziej jeszcze jakieś na przykład finansowej pomocy ze strony miasta, wiecie
Państwo jest utrudnione, bo nie wolno nam inwestować w nie swój teren. W związku z powyższym tutaj
rozumiem ten wniosek, ale proszę rozumieć, że tutaj jako miasto nie możemy tak wprost powiedzieć zrobimy,
pójdziemy, naprawimy albo damy materiał, albo damy pieniądze, bo nam tego zrobić nie wolno".
Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o Radę Seniorów, to jest najbardziej aktywna
Rada działająca w tym mieście patrząc na Radę Sportu, poza Radą Miasta oczywiście. Energia tych ludzi i zapał
do pracy jest ogromny i szkoda by było go nie wykorzystać. Natomiast na chwilę obecną my przechodzimy
zmiany w Urzędzie. Rada Seniorowi z Wydziału Edukacji będzie przechodziła do Wydziału Pomocy Społecznej
i związku z tym proszę nam dać po prostu czas. My tego nie lekceważymy, kartą ulg seniora się zajmiemy, ale
to musi być zaprojektowane systemowo i robione razem. Bardzo mnie cieszy aktywność seniorów, którzy
pozyskali już co najmniej kilkanaście firm gotowych do udzielenia zniżek osobom, które legitymują się kartą
seniora. Natomiast jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to stan na chwilę obecną wygląda tak, że dotychczas
odbyło się jedno spotkanie zespołu na temat zmian w regulaminie i doprawdy za wcześnie jest mówić o tym jak
te zmiany będą wyglądały. Myślę, że na następnej sesji Rady Miasta będę w stanie powiedzieć więcej na temat
naszych propozycji".
O godz. 19:15 salę opuścił Radny Michał Chmieliński.
Mariusz Węglorz - Radny Miasta Rybnika: „Na początku chciałem pomimo pojawiających się na dzisiejszej
sesji osób sceptycznych, serdecznie podziękować za te 200 000 zł dodatkowych środków na ten teren gdzie
powstaje boisko wielofunkcyjne. Króciutko tylko powiem, że teren ten od lat 60-tych funkcjonował do roku
1994 i był to obszar gdzie kopalnia, ówczesna kopalnia Rymer wybudowała basen. Tam były brodziki dla
dzieci, sanitariaty, czyli takie centrum rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy i pracowników kopalni KWK
Rymer. Przez te lata to funkcjonowało, potem na skutek degradacji tego terenu ta niecka basenu popękała.
Degradacja terenu ma oczywiście związek z eksploatacją pokładów węgla pod tym terenem. Tren teren był
zaniedbany. Teraz powiem Państwu dlaczego jest to takie ważne. Ponieważ ten teren naszej dzielnicy jest to
obszar o kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. ma to związek z zamknięciem KWK Rymer.
Boisko w tym miejscu spowoduje to, że mieszkańcy, czyli nasze dzieci, młodzież i dorośli będą mieli gdzie
spędzać wolny czas i to jeszcze w sposób atrakcyjny i zdrowy. Jeśli chodzi o argumenty, że mamy
w Niedobczycach dużo boisk, no to faktycznie mamy kilka boisk, ale chcę powiedzieć, że te boiska funkcjonują
w sezonie od rana do wieczora. Tam jest tak duże obłożenie, że mieszkańcy sobie to bardzo chwalą i moje
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wnioskowanie naprawdę nie jest wyssane z palca. Wszyscy chwalą Urząd Miasta i nasze władze za to, że takie
boiska mamy i można z tego korzystać jako jedną z inwestycji, które naprawdę przyczyniają się do podnoszenia
jakości życia w naszej dzielnicy. I za to Panu w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. Jeszcze mam dwie
sprawy, które zgłosili mi mieszkańcy, złożyłem juz stosowne pisma w kancelarii. Jedna z tych spraw dotyczy
osiedla przy ulicy Hetmańskiej, w rejonie Paryż, chodzi o budowę czy pomysł budowy parkingu pomiędzy
blokami nr 3 i 5. Bardzo bym prosił Pana Prezydenta o zlecenia wizji lokalnej z moim udziałem, z udziałem
mieszkańców, żeby rozwiązać ten problem. Szczegóły są w złożonym piśmie. Druga sprawa dotyczy również
Niedobczyc, rejon Wroncka, mamy tam taką ulicę Zana, na której przed budową kanalizacji był wysypany
granulat asfaltowy. I teraz po budowie kanalizacji wysypano tam łupek czerwony, który jak powszechnie
wiadomo wsiąka po pewnym czasie w grunt. Ten łupek jeszcze miał bardzo małe granulki więc teraz tam
mieszkańcy maja coś na kształt camel trophy. Dlatego bardzo bym prosił, w tym piśmie załączone zdjęcie,
dlatego bym prosił Pana Prezydenta również o wizję lokalną w tym miejscu, aby po prostu pomóc tym
mieszkańcom i ewentualnie zmienić nawierzchnię na tej ulicy na ten łupek asfaltowy. To jest bardzo istotne.
Jeszcze mam dwie interwencje z Dzielnicy Zebrzydowice, bo tam mieszkają moi dziadkowie. Na ulicy Krzywej
jest takie miejsce, gdzie ulica jest nieoświetlona i tutaj też bym prosił o wizję lokalną, aby po prostu zobaczyć
jak chociaż jeden punkt oświetleniowy poprawiłby bezpieczeństwo na tej ulicy. I druga sprawa dotyczy również
ulicy Krzywej. Chodzi o to, że woda deszczowa zalewa posesje mieszkańców, szczegóły są w tych pismach, już
ich nie będę omawiał. I ostatnia sprawa dotyczy również Dzielnicy Zebrzydowice, jest taka ulica Malinowa,
która po zimie wygląda jak sito, jest to o tyle istotne, że oprócz tego, że nie można tam praktycznie przejechać,
to wielu mieszkańców ma tam małe dzieci i wiadomo spacery czy mijające auta, kałuże. Jest to duży problem,
bardzo bym też prosił o rozważenie możliwości żeby te dziury załatać".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jest tak, że rzeczywiście przyjmujemy uwagi co do wizji lokalnych.
Odbędą się. Zakładam, że pisma też tam jakieś zostały złożone. Co do Zebrzydowic jestem też w kontakcie
z Radą Dzielnicy Zebrzydowice. Zgłaszali na pewno ulicę Krzywą jeżeli chodzi o problemy z zalewaniem
wody. Co do oświetlenia przyjmuję wniosek. Podobnie ulica Malinowa z wyłomami tzw. pozimowymi
będziemy na bieżąco walczyć".
Jerzy Lazar - Radny Miasta Rybnika: „Minęły ferie i chciałbym je podsumować. Lodowisko nie zastąpi
pływalni. Pływalnia, która drugi rok z rzędu jest pusta jeśli chodzi o zajęcia, które się kiedyś tam odbywały.
Pływalnia na ulicy Powstańców tętniła życiem przez dwadzieścia lat. Nie wiem, chciałbym teraz się
dowiedzieć czy MOSiR nie dostał pieniążków żeby tam organizować, tak jak było dotąd po trzy godziny nauki
pływania i godzina doskonalenia, również płetwonurkowie byli na jednej z godzin więc ... czy po prostu
MOSiR nie chciał skorzystać z atrakcji tam na danej pływalni. I druga sprawa jeśli chodzi o Dzielnicę
Orzepowice. Mamy oczywiście chodniki na niektórych drogach, ale chodniki na ulicy Rudzkiej muszą być
przebudowane. Na ulicy Energetyków są w budżecie do przerobienia. Natomiast w tej chwili mamy tylko na
ulicy Łącznej, przy domach wysiedleńców odpowiednie chodniki i również odpowiednie chodniki mamy przy
nowej drodze przy łączniku Henryka Mikołaja Góreckiego. Natomiast nie ma to w ciągłości, żeby dojść do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. Dlatego w projektowanej linii autobusowej bardzo bym prosił, żeby było
pole manewrowe i zatoczka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Orzepowicach".
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: "Jeżeli chodzi o ferie i MOSiR przyjrzymy się. Wiem, że jest problem
z filtracją na basenie, na Powstańców Śląskich, tam jest planowana wymiana, dość poważne koszty wymiany
tych filtrów. Jeżeli chodzi o ferie to widziałem jednak uczestników zajęć, tzw. morsów i to widzę że zajęcia
z wodą jakieś się jednak odbywają nawet w ferie zimowe. Co do chodników i zatoczki to przyjrzymy się
sprawie na miejscu i dam odpowiedz".
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy słów
Pana Radnego Adama Fudalego. Myślę, że to była omyłka. Chodzi o kwestię transmisji sesji Rady Miasta
online. Mianowicie w styczniu, na przełomie stycznia i lutego 2014 r. Radny Łukasz Kłosek złożył do
ówczesnego Prezydenta Miasta Rybnika wniosek w tej sprawie i z tego co wiem, była to pierwsza, jedna
z pierwszych decyzji nowego Prezydenta Pana Piotra Kuczery. Także tę kwestię prostuję. Druga kwestia którą
chciałem poruszyć dotyczy finansowania sportu w mieście. Bardzo się cieszę, że Panowie Prezydenci
wypowiedzieli się w dyskusji publicznej na temat sposobu finansowania sportu w mieście. I w przyszłości
będziemy bazować nie tylko na ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również na regulacjach
zawartych w ustawie o sporcie. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Martwią mnie słowa przedstawicieli części
środowiska sportowego, m. in. Pan Prezes Janik, wielokrotnie mówi o tym w mediach, że w chwili obecnej
w związku z kwotą, która została mu przyznana, będzie mu brakowało pieniędzy na działania, które są
skierowane do dzieci i młodzieży. Po czym w kolejnym zdaniu mówi o tym, że będzie mu brakowało pieniędzy
na kontrakty z piłkarzami. W związku z tym w najbliższych dniach złożę wniosek w sprawie zlecenia
i wykonania audytów w kontekście dotacji przyznanych w latach ubiegłych, w zakresie ich celowości,
zgodności z rygorem finansów publicznych oraz zgodności decyzji Prezydenta Miasta z uchwałą Rady Miasta”.
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Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „Ja muszę tutaj do tej pierwszej informacji, którą Pan
przekazał. Panie Radny, chcę powiedzieć, że to co powiedziałem to jest zgodne z prawdą. To tyle, żeby nie
polemizować, bo to nie ma sensu”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Przyjmuję, zakładam, że to był wniosek. Także przyjmuję go, że zostanie
tam złożony. Co do kwestii finansowania sportu, mogę tylko powiedzieć, że będzie na pewno dyskusja
publiczna w najbliższych tygodniach. Rada Sportu, nowa się wypowie. Pracujemy nad strategią. (…) to temat
bardzo ważny społecznie i wielokrotnie będziemy jeszcze mogli o nim publicznie mówić”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „W pierwszym punkcie chciałabym zapytać, tu głównie skierowane
to jest do Prezydenta Kopera, czy coś już wiadomo z tą linią 49? Dlaczego została zdjęta? Łączyła ona:
Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice przez Rybnik do Chwałowic. Młodzież dojeżdżająca do
IV LO, jak również pracujący na Kopalni Chwałowice korzystali z tej linii, a praktycznie 49 od 1 stycznia
jeździ ulicą Świerklańską przez Meksyk po prostu. I tutaj jakby ta część Rybnika została pozbawiona tej
komunikacji. Więc prosimy o rozeznanie i gdyby co to o przywrócenie właśnie, tu można powiedzieć tego
połączenia. Ale druga kwestia to lotnisko w Gotartowicach. Chciałam o tym troszeczkę tutaj powiedzieć z tego
względu, że padło ostatnio na ten temat dosyć dużo słów. Chciałabym tutaj jakby troszeczkę przybliżyć
specyfikę może naszego lotniska, minutkę na to, że lotnisko w Gotartowicach ma bardzo ważną, spełnia bardzo
ważną rolę edukacyjną, bo jak wiecie Państwo szkoli pilotów na małe samoloty turystyczne, szkoli
spadochroniarzy, szkoli pilotów szybowców. Oczywiście samo się utrzymuje, samo finansowanie jest tutaj,
z działalności gospodarczej, z hangarowania, z właśnie podejmowanych tutaj szkoleń, przelotów itd.
I niezależnie można powiedzieć, że lotnisko jest bardzo ważnym dobrem, takim niemierzalnym można
powiedzieć. I o ile Wiceprezydent Student 17 lutego wypowiedział się na tak dla gotartowickiego lotniska, bo
wiecie Państwo, że był pomysł tutaj strefy inwestycyjnej, przemysłowej, no to znowu 21 lutego w telewizji
Katowice ten przekaz jest niejasny. Dlatego zwracam się do Prezydenta Miasta Rybnika właśnie o jasną,
precyzyjną deklarację jako Przewodnicząca Rady Dzielnicy Gotartowice”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Linia 49 zdaje się, że będzie odpowiadać Prezydenta Kopera,
a ja odpowiem na lotnisko w Gotartowicach. Jest, funkcjonuje i myślę, że w najbliższym czasie nic mu nie
grozi. Ale widzę, że troska wokół świata lotniczego jest bardzo, bardzo, bardzo duża. I to cieszy właściwie.
Cieszę się, że dzielnica tak utożsamia się z lotniskiem, bo się wydawało, że tak do końca nie jest. Ale to dobrze,
że widzicie potrzebę jego funkcjonowania i dzisiaj chyba nikt nie mówi o zamykaniu tego ważnego terenu dla
miasta”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „W sprawie linii 49. Przepraszam może nie wyczerpię tego
tematu, bo wczoraj na ten temat rozmawialiśmy, a dzisiaj przed sesją nie miałem okazji czy możliwości, żeby
zgłębić w 100% ten temat. Z tego co pamiętam jak było to wprowadzane, jako tako linia 49 nie została
zlikwidowana, rzeczywiście jej przebieg został zmieniony. Było to przygotowywane od dłuższego czasu, jeśli
dobrze pamiętam rozmowę z Dyrektorem Bergerem, w jakiś sposób konsultowane, że to w zasadzie powinno
polepszyć pole rozwiązania, połączenia tych dzielnic, tutaj w kierunku na centrum. I mówię, ponieważ nie
miałem okazji tego zgłębić i wyjaśnić tego do końca, dlatego pozwolę sobie odpowiedzieć Pani Radnej czy
Państwu ewentualnie następnym razem, bo po prostu muszę pewne rzeczy jeszcze powyjaśniać. Ewentualnie
jeżeli rzeczywiście okaże się, że to rozwiązanie, które zostało zaproponowane, czy wprowadzane jest złe, czy
nie spełnia oczekiwań mieszkańców, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby albo powrócić do starego,
albo, żeby jeszcze szukać jeszcze innego rozwiązania. Ale potrzebuję na to troszeczkę więcej czasu”.
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Tutaj słuchając relacji, że na odcinku 2 km buduje się czwarte
boisko w Niedobczycach, są pieniądze na czwarte boisko w Niedobczycach, pytam się o przejęcie boiska
w Niewiadomiu pod MOSiR, bo klub sportowy jest już tak na… kończą się możliwości finansowe utrzymania
tego boiska. Tutaj słyszę 200 000 lekką ręką się wydaje, a 400 000, tak było powiedziane w budżecie, że
szukamy tych pieniędzy i boisko istnieje, dzieci trenują. I pytam się o termin przejęcia tego boiska? I druga taka
sprawa Panie Prezydencie. Mam pytanie o rekultywację hałdy po byłej kopalni „Ignacy” przy ulicy Sportowej,
tuż za torami. To jest szesnaście hektarów, sześćset terenów inwestycyjnych, które po rekultywacje i po
budowie drogi Pszczyna - Racibórz mogą stać się pięknym terenem. Szesnaście hektarów w jednym kawałku.
I chciałbym się spytać o możliwość rekultywacji, pozyskania środków unijnych na tą rekultywację?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Powiem tak, nie lekką ręką się wydaje pieniądze. To na pewno nie jest
lekka ręka, ale przyznam się, że inwestycje w sport rozumiane jako coś co jest w pewnym sensie prewencją dla
młodego człowieka, który może się wyszaleć tam na tym boisku, a nie gdzieś tam na desce z jakimiś używkami
jest dla mnie zawsze przekonujące. Z drugiej strony oglądamy sprawę boiska w Niewiadomiu, Prezydent
Masłowski dwa słowa na ten temat za chwilę powie. Co do terenów i rekultywacji Niewiadomia, ja widzę, że
tereny wokół Kopalni Ignacy są dość przyszłościowe. Tu też szukamy rozwiązań oczywiście również
z finansowaniem zewnętrznym oraz z pełną, stałą formą tego terenu. Tereny położone poniżej, jeżeli tylko
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będzie możliwość pozyskania środków i powrotu do życia tych terenów w sposób cywilizowany po tej
degradacji kopalnianej, jak najbardziej oczywiście będziemy to wspierać, zdając sobie sprawę, że Niewiadom
jako dzielnica, gdzie te górnictwo funkcjonowało właściwie można powiedzieć przez setki lat, bo sięga
18 wieku. Takiej pomocy ta dzielnica będzie wymagała, chociaż rekultywacja oczywiście w dużej części w tym
obszarze powinna być wykonana przez kopalnię. Tereny, o których Pan Radny mówi są miejskie stąd jakby ten
problem po części spada na gminę. Będzie możliwość oczywiście pozyskania środków by wspomóc te tereny,
jak najbardziej to nastąpi. Prezydent Masłowski na temat boiska Polonii Niewiadom”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o boisko w Niewiadomiu, sytuacja na chwilę
obecną wygląda tak, że my kalkulujemy z jakimi wydatkami będzie się wiązało przejęcie, bo przejąć obiekt
można dosyć łatwo, ale później będziemy ponosili odpowiedzialność. I obiekt szatniowy jest na tyle
zdewastowany, może nie zdewastowany, ale on wymaga remontu, jak mi tu Pan Pełnomocnik podpowiada
rzędu 400 000 zł. My to musimy najpierw zaplanować w budżecie, żeby to przejąć. Także to trochę czasu
wymaga. Odpowiadając jeszcze na pytania dotyczące środków europejskich na inwestowanie w tego typu
tereny jak tereny pokopalniane, przyglądamy się temu, bo to jest bardzo ciekawy grunt przy linii kolejowej,
przy drodze, niedaleko planowanej drogi Pszczyna – Racibórz. I akurat jesteśmy na etapie analizowania tego co
z tym terenem da się zrobić. Problem trochę polega na tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta na chwilę obecną to jest teren pod zabudowę mieszkaniową”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Widzę, że wszyscy już ze zdenerwowaniem chyba patrzą na
mnie, bo myślą, że znowu będzie temat braku kanalizacji w dzielnicy, ale tym razem odpuszczę. Otóż tak, Panie
Prezydencie wspomniał Pan gdzieś o zagospodarowaniu terenów wokół zalewu. I takie krótkie pytanie, czy są
już jakieś plany konkretne i na czym by to zagospodarowanie miało polegać? To jest pierwsza sprawa. Druga
sprawa dotyczy projektu, który w naszym mieście miał się dobrze i ja myślę, że będzie miał się dobrze. Chodzi
o budowę dróg systemem gospodarczym. Jest duże zapotrzebowanie i zainteresowanie w tym temacie.
W poprzednich latach już w lutym podejmowano uchwałę w sprawie zasad utwardzenia dróg gruntowych
i parkingów systemem gospodarczym. Moje pytanie brzmi, czy zostanie to podtrzymane? Jakie będą zasady?
I na co dzielnice mogą liczyć?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Zalew rzeczywiście jest terenem bardzo przyszłościowym, to z resztą
wynika ze strategii rozwoju miasta, która została jeszcze opracowana przed objęciem przeze mnie Urzędu. Nad
nią też, nad tym dokumentem cały czas pracujemy. Spotkałem się i z Radą Dzielnicy Chwałęcice i z Radą
Dzielnicy Stodoły oraz z mieszkańcami Stodół z taką dość nieformalną grupą, która wokół zalewu, jakby ze
względów biznesowych, ale również emocjonalnych, sentymentalnych się zawiązała. Spotkam się również
z Prezydentem Gliwic oraz jestem po spotkaniu z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej. Jakby mamy wspólny
interes pod tytułem, szczególnie z Burmistrzem Pawłem Machom, pod tym „turystyka”. I generalnie tereny
wokół zalewu powinny być na to ukierunkowane. Mamy kilka pomysłów co do terenów miejskich. Na tym
bardzo wstępnym etapie nie chciałbym tu jeszcze tego zdradzać, ale rzeczywiście twierdzę, że zalew, łódki na
zalewie są pewnym symbolem Rybnika. Żeglarstwo powinno dostać wsparcie. Wyszłoby mi w strategii, że
teren ten jest bardzo atrakcyjny i znany w całym kraju pod względem wędkarskim. Także myślę, że turystycznie
te dwie dzielnice wokół zalewu, po drugiej stronie mamy Grabownię mogą myśleć o takich czasach gdzie zalew
rzeczywiście będzie wykorzystany. Toczą się również… jestem po spotkaniu z EDFem, który też podtrzymał
chęć współpracy z miastem. To jest bardzo ważne na tym etapie. Remontuje się ulica Rudzka wraz z ciągiem
rowerowym wzdłuż niej. To też będzie stymulowało ten napływ turystów, osób zainteresowanych rekreacją na
świeżym powietrzu. Jest również temat związany z podłączeniem nitki, wąskotorówki do Stodół. Oczywiście
mówimy o pieniądzach zewnętrznych i finansowaniu tego w ramach projektu unijnego, ale zakładam tutaj
współpracę z gminami ościennymi, również Prezydent Gliwic w tym celu zwołał spotkanie. Mówię tu
z pamięci, ale w okolicach 10 marca. Mam nadzieję, że też coś bardzo twórczego z tego wyniknie. Także
podsumowując zalew będzie rozwijany w kierunku turystyki, rekreacji i takiego symbolu na mapie turystycznej
subregionu. Myślę, że szerzej również i Śląska”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „ Jeśli pozwolę, to odpowiem jeszcze na te betonity, o które
pytała Pani Radna. Szanowna Rado, miesiąc temu został uchwalony budżet. Dopiero po uchwaleniu budżetu
można przystąpić do jego realizacji. W związku z powyższym został ogłoszony już przetarg na zakup
materiałów, które są wykorzystywane do tych działań w ramach dróg systemem gospodarczym. Nigdy to
w lutym nie było, żeby już było dzielone, to jest najczęściej w okolicach kwietnia, koniec kwietnia kiedy
jesteśmy po przetargu, kiedy wiemy ile w ramach środków, które w budżecie zostały na to zostały przeznaczone
jest, czy zostały zakupione materiały. I w tym momencie jest to dopiero dzielone zgodnie z wnioskami dzielnic.
Jeżeli chodzi o zasady, nie zmieniamy tych zasad. One funkcjonują w mieście od 2001 roku. W zasadzie
przygotowanie przetargu, czy przetarg jest zgłoszony na podstawie wniosku, które zarządy dzielnic, czy rady
dzielnic złożyły zgodnie z harmonogramem, czyli jesienią ubiegłego roku jakie jest zapotrzebowanie. Wiadomo
jest, że w 100% tego zapotrzebowania nie spełnimy, to jest zrozumiałe. Wiem niestety jak co roku wiele
wniosków pojawia się nawet i teraz, tych które nie były wcześniej zgłaszane. Natomiast na etapie później jak
NESOD: 2015-22432
Przyg.: BR/89

21/35

już będzie wiadomo ile w ramach tych pieniędzy udało się nam kupić materiałów, jaki jest przydział na
poszczególne dzielnice, będziemy jeszcze rozmawiali, które z tych zadań, które Państwo zgłaszaliście do
realizacji może zostać zrealizowane, bo jest na to materiał. I wtedy będziemy oczywiście informować o tym jak
to wygląda w poszczególnych dzielnicach”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, podczas dyskusji nad zmianami w budżecie
wypowiedział Pan takie słowa, że… albo taką tezę, że Cebula jest przeciwko budowaniu boisk. Chciałem
powiedzieć wyraźnie, że Cebula nie jest przeciwko budowaniu boisk. Jest przeciwko nieracjonalnemu
wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Panie Prezydencie, chciałem poruszyć kwestię przemocy w rodzinach.
Ostatnio wiele w mediach było dyskusji na temat konwencji, która została przyjęta przez Sejm. I ja chciałem
poruszyć problem decyzji sądowych, wyroków odnośnie przemocy w rodzinach i braku mieszkań, żeby osoby
dokonujące tej przemocy mogły zostać oddzielone od oprawców. Niestety nie mamy takich mieszkań, sprawy
toczą się, ponad dwa lata trzeba czekać żeby znaleźć mieszkanie dla osoby, która używa przemocy wobec
innych w swoim rodzinnym domu. Jest to sytuacja dla mnie nie do przyjęcia, nie potrafię się z tym pogodzić.
Myślę, że Pani Krystyna, która zasiada i Pan Andrzej Oświecimski, którzy zasiadają w Komisji Mieszkaniowej
mają tego świadomość, że jest to sytuacja co najmniej nienormalna. Panie Prezydencie, ostatnio w mediach też
głośno było o boisku piłkarskim, o Pana pomyśle, że będziemy budować stricte piłkarskie boisko. Chciałbym
może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że Rada Miasta zasługuje na taką informację, żebyśmy nie
pozyskiwali takich informacji z mediów, ale bezpośrednio od Pana Prezydenta. Panie Prezydencie chciałbym
się umówić z Pana przedstawicielami na wizję w terenie, w Dzielnicy Niedobczyce, na terenie jednej z posesji.
Sytuacja jest dla mnie nie do przyjęcia z powodu tego, że po lewej stronie przez prywatną posesję przebiega
linia wysokiego napięcia. Ostatnio w mediach była głośna sprawa wybudowanego orlika i w związku z tym
trzeba ten orlik rozebrać. A tu Pan, który mieszka przez pół życia, teraz zaczyna protestować. Ponadto po
drugiej części jego działki biegną rury, które są poprowadzone w takim pięcio, cztero metrowym rowie.
Ostatnio chciał dociec kto odpowiada za te rury, bo szczerze powiedziawszy działka jest jego, ale on sobie nie
przypomina żeby kiedykolwiek podpisywał jakąś zgodę na to, żeby przez jego działkę takie urządzenia
infrastruktury przebiegały. Chciałby tą sprawę wyjaśnić. Mam nadzieję, że w niedługim czasie osoby
kompetentne z Urzędu Miasta, umówimy się, pojedziemy. To jest kwestia pół godziny żeby zrobić taką wizję
w terenie, żeby dociec kto jest właścicielem tych obiektów budowlanych. Ja sądzę, że to są obiekty budowlane,
bo jeżeli coś ma cztery metry głębokie, to jest chyba obiekt budowlany. Panie Prezydencie, mieszkańcy ulicy
Jabłoniowej w Niedobczycach zbierali podpisy. Myśmy w ubiegłej kadencji podejmowali decyzję zmierzające
do tego, żeby ulica Jabłoniowa stała się droga przelotową. Były prowadzone rozmowy z właścicielami
prywatnych działek, żeby tą drogę dzisiaj ślepą zrobić jako przelotową. Gdy mieszkańcy się o tym dowiedzieli
zaczęli zbierać podpisy. Z tego co… dotarła do mnie informacja, ponoć takie pismo zostało w Urzędzie złożone.
Mam pytanie, czy już Pan Prezydent w tej sprawie podjął jakąś decyzję? Ostatnia rzecz, którą chciałem
poruszyć, to podziękować Panie Prezydencie mimo tych niezbyt dobrych warunków atmosferycznych,
pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych wykonali ten wjazd do ulicy Chodkiewicza. Myślę, że trzeba
podziękować Panu Prezydentowi, a myślę, że Pan Prezydent przedzwoni do rybnickich służb i wyrazi pełne
uznanie dla tych pracowników, którzy mimo tej złej aury jednak pracę wykonywali”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Zacznę może od RSK, jesteśmy w stałym kontakcie. Podziękowania
oczywiście przekażę. Myślę, że być może pracownicy słuchają sesji online, także dotarły już. Ulica Jabłoniowa,
Pan Prezydent Koper się w tej sprawie wypowie. Posesja Niedobczyce oczywiście zrobimy wizję lokalną,
zobaczymy o co tam chodzi. Kwestię boiska piłkarskiego, generalnie problem jest dzisiaj gdzieś tam rozważany
rzeczywiście. Musimy się do sprawy odnieść, ale wydaję mi się, że na tym etapie nie ma co rzucać haseł.
Trzeba nad tematem usiąść, porozmawiać, rozeznać, patrzeć na czynniki finansowe, na czynniki jakby
z perspektywy w ogóle dyscyplin sportu w Rybniku. Mówiłem o strategii sportu, mówiłem o Radzie Sportu.
Myślę, że te środowiska będą się miały okazję też tu wypowiedzieć. Oczywiście Rada Miasta będzie na bieżąco
informowała o ewentualnych postępach tych rozmów czy prac. Jeżeli chodzi o kwestię przemocy w rodzinie.
Ja też jestem oczywiście zawsze zasmucony, gdy tego typu postępowania i wyroki sądowe w ogóle muszą
zapadać. Jest to swoisty dramat gdy ofiara i ten agresor mieszkają w jednym domu. Komisja Mieszkaniowa
zdaje sobie sprawę jakie mamy problemy z tego typu lokalami. Staramy się jednak w tego typu wypadkach
oczywiście reagować na bieżąco, aczkolwiek są pewne regulaminy, pewne stany prawne, których nie
przeskoczymy. Ale przychylam się, rzeczywiście byłoby idealnie gdyby każdorazowo wyrok sądowy mógł być
natychmiast egzekwowany, a tak niestety nie jest. Jeżeli chodzi o nieracjonalne wydatkowanie, absolutnie nie
było moim zamiarem żeby dotknąć Pana Radnego Cebulę jakoby nie chcę tego boiska w Niedobczycach, bo ja
wiem, że Pan Radny Cebula w Niedobczycach chce jak najwięcej, bo widzi Niedobczyce wielkie, ale również
pod względem sportowym i infrastruktury sportowej. Myślę, że tutaj jesteśmy zgodni”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Bardzo króciutko w sprawie ulicy Jabłoniowej. Rzeczywiście
jest taki problem, że rozmawialiśmy, nawet część tych nieruchomości, które są potrzebne, należało wykupić
żeby można było mówić o połączeniu, czy przebiciu się tą ulicą Jabłoniową. Została wykupiona, jeden
z właścicieli oddał, przestawił swój płot i nabyliśmy tą nieruchomość. Niestety po drugiej stronie tego wąskiego
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gardła właściciele wycofali się z obietnic i zobowiązań, które wspólnie od nas z miasta i przedstawicielami, czy
Radnymi, czy rady dzielnicy były tam w terenie poczynione. I potwierdzam również, że oczywiście wpłynął do
miasta protest części mieszkańców tej ulicy, którzy nie chcą aby otworzyć tą ulicę i uzyskać przejezdność
i połączenie. W związku z powyższym mamy teraz troszeczkę klincz. My z racji swojej i tych zobowiązań,
które miasto przyjęło, przygotowujemy się to tego, żeby tą drogę zrobić pod kątem jakiś tam projektów
i pozwoleń na budowę, bo takie dokumenty potrzebujemy. Ale rzeczywiście pojawia się problem, że w chwili
obecnej nie dysponujemy w stu procentach terenem, który jest potrzebny, żeby tą drogę o której Pan mówił
zrobić. A dwa, pojawił się problem, że mieszkańcy Jabłoniowej złożyli protest, że nie chcą tego. Więc nie wiem
czym się to skończy, ale taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem zapytać o Harcówkę, taki mini dom kultury
w Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. Wiem, że jest w wykonaniu już projekt remontu tego obiektu i wstępny
kosztorys. W budżecie 2015 roku ten remont nie został uwzględniony. Prosiłbym, żeby się nad tym pochylić
i ewentualnie w 2016 roku zacząć tam jakiś prace. Naprawdę ten dom kultury, czy ta Harcówka spełnia taką
rolę, takiego centrum kulturalnego tych dzielnic, Piaski i Paruszowiec też z tego korzystają. Także powinno się
tym też miasto zainteresować. Druga sprawa, skrzyżowanie Saint Vallier – Kościuszki –Hutnicza, tam chcemy
wybudować sygnalizację świetlną, Kościuszki, na tym odcinku od Bazyliki do ulicy Chrobrego, dojazd ok. 500
m. Na Chrobrego mamy sygnalizację świetlną, tu jeszcze chcemy to przedzielić sygnalizacją świetlną w tym
miejscu. Jest to duża inwestycja, bo 3 mln, nie wiem czy jest ona tam zasadna. Moim zdaniem powinno się
poszerzyć ulicę Saint Vallier żeby można było tam spowodować to, że udostępni się mieszkańcom parkowanie
wzdłuż tej ulicy. W tej chwili jeżeli tam zaparkują ci mieszkańcy samochody to tam jest wąsko i trzeba uważać,
żeby się tam nie otrzeć. To jest moje pytanie, czy to jest zasadne i czy to będziemy robili?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Zacznę może od Harcówki, a później Pan Prezydent Koper na temat
sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy projekt jest kontynuacją pewnego większego zamiaru. Harcówka,
spotkałem się z kierownikiem, Panem Błaszczykiem. Rzeczywiście widzę potrzebę remontu tego budynku. Jest
ważne dla lokalnego środowiska. Siedziba Rady Dzielnicy, punkt taki gdzie rzeczywiście tkwi życie społeczne
i kulturalne dzielnicy. Pan Pełnomocnik ds. inwestycji również oglądał budynek. Była propozycja żeby
próbować coś robić na raty, ale po oględzinach żeśmy się wycofali z tego, ponieważ byłoby to wyrzucanie
znowu pieniędzy w błoto. Chcemy zrobić jeden porządny kompleksowo. Chciałbym to wpisać do budżetu na
rok 2016. Myślę, że się uda przy wsparciu Rady jak najbardziej”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Potwierdzam, proszę Państwa mamy w projekcie budżetu
środki na budowę sygnalizacji świetlnej i przebudowę tego skrzyżowania Saint Vallier – Kościuszki – Hutnicza.
I to jest przygotowywane i uruchomiane. Będzie zrealizowane, co prawda po tym będziemy mieli na krótkim
odcinku drogi dwoje świateł, ale w chwili obecnej jest to jedyne bezpieczne rozwiązanie, aby wyprowadzić ruch
z ulicy Saint Vallier i z tego kwartału, który w jakiś sposób został zamknięty. Mamy przebudowany deptak
Sobieskiego – Powstańców. Został zlikwidowany jeden wyjazd w kierunku ulicy Powstańców i praktycznie
dzisiaj cały ten kwartał i mieszkańców i Teatru Ziemi Rybnickiej i wszystkich tych instytucji na Białych jest
w oparciu o ulicę Saint Vallier. Sama przebudowa ulicy Saint Vallier też częściowo oczywiście będzie zrobiona,
żeby tam ułatwić przejazd i ewentualne parkowanie, mimo wszystko tych samochodów. Ale to jak
powiedziałem, jedyne bezpieczne rozwiązanie włączenia się w tym momencie z ulicy Saint Vallier
w Kościuszki przy takim natężeniu ruchu jaki na Kościuszki dzisiaj przynajmniej występuje, jest możliwość
zastosowania świateł. Niestety zbyt mało tam jest miejsca by zastosować rozwiązanie typu rondo. Natomiast nie
ukrywamy też, że tego rozwiązania… jeżeli ono, to rozwiązanie, czyli podwójne światła będzie w jakieś tam
formie uciążliwe dla kierowców, co byłoby w zasadzie konieczne, gdyby poszukali innej drogi. Oczywiście
mają w tym momencie możliwość skorzystania z drogi Chrobrego, czyli tam za RYFAMą żeby objeżdżać.
Ta nowa droga wykonana, są tam tylko jedne światła na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Część kierowców
z tego objazdu już korzysta. Także mówię jest to pewnego rodzaju konsekwencja tych działań, które były
podejmowane i przygotowywane w zakresie rewitalizacji, nazwijmy to całego Śródmieścia. Tam oczywiście
szukamy jeszcze innych rozwiązań czy jeszcze ten kwartał da się lepiej skomunikować i ułatwić życie jeśli
chodzi o mieszkańców i o przyjezdnych, którzy tam przyjeżdżają chociażby właśnie do Teatru Ziemi
Rybnickiej. Ale mówię, tutaj w przypadku Kościuszki to, to jest konieczne rozwiązanie i w takim kierunku
prace są prowadzone”.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „Ja chciałem bardzo podziękować wszystkim Radnym za
mechanizm samodyscypliny. (…) Szczególne podziękowania dla Pana Radnego Kurpanika. (…)”
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Ja tylko chciałem prosić Pana Prezydenta zgodnie z tym co
powiedział Pan Radny Cebula, żeby się wstrzymać z tą inwestycją, aż my sobie w dzielnicy tej sprawy do końca
nie wyjaśnimy. Bo „problem” jest taki, że nie kilku mieszkańców tam protestuje, a kilkudziesięciu, więc my
sobie musimy ten problem w dzielnicy wyjaśnić. My nie, nasi mieszkańcy. Jeszcze chciałem poprzeć tutaj
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wniosek Pana Wojciecha Piechy, bo też znam Pana Błaszczyka, złożyłem też pismo w tej sprawie i to jest
naprawdę ważna inwestycja i tutaj zgodzę się z Panem Radnym”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Teraz nie rozumiem czy mam wstrzymać te boisko, czy Jabłoniową?
Ale zakładam, że chodzi o Jabłoniową? Tak? Dobra. Rozmowy się toczą, także rzeczywiście ja jestem wielkim
zwolennikiem rozmów z Radą Dzielnicy i mieszkańcami, którzy są przy tym trakcie, bo bez nich niewiele da się
zrobić. Szkoda, że tego typu sprawy generują jakieś tam lokalne konflikty. Ale spróbujemy tutaj pomediować,
może się uda znaleźć rozwiązanie”.
28. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:00 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały:
Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.

NESOD: 2015-22432
Przyg.: BR/89

24/35

Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 9
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Wojciech Kiljanczyk PO
Nie 5
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Krzysztof Szafraniec PO
Wstrzymało się 8
Tadeusz Bialous BSR
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Głosowanie 2
Tak 14
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Wojciech Piecha PiS
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 7
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Wstrzymało się 2
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Głosowanie 3
Tak 16
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
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Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 2
Arkadiusz Szweda PiS
Krzysztof Szafraniec PO
Wstrzymało się 4
Tadeusz Bialous BSR
Jerzy Lazar PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 4
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 6
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 7
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
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Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 5
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
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Głosowanie 11
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 5
Michal Chmielinski BSR
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 12
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 1
Tadeusz Bialous BSR
Głosowanie 13
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
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Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 14
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 15
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 16
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 17
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 18
Tak 22
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
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Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 19
Tak 14
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 9
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Krzysztof Szafraniec PO
Wstrzymało się 0
Głosowanie 20
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 21
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 22
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 23
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
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Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 24
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 25
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
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Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 26
Tak 10
Tadeusz Bialous BSR
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 9
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Wstrzymało się 5
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
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