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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu
nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej.
Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie:
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020.
Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych
w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz
nadanie statutu.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu
Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu
w Katowicach.
Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku
Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku.
Wydzierżawienie nieruchomości.
Zbycie nieruchomości.
Nabycie nieruchomości.
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24. Ustanowienie służebności gruntowej.
25. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych
lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania
bonifikat.
26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika
obejmującej obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 2,
b) MPZP 13,
c) MPZP 19.
27. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta
Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
28. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Hydroinstal.
29. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - Best-Eko.
30. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej
przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
31. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
32. Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście.
33. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019.
34. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.
35. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
36. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
37. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich
zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 21 radnych, w związku
z czym obrady będą prawomocne.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie
pkt 28 i 29.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie
pkt 20 oraz wprowadzenie dwóch punktów: utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum
ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 roku i zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady
Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody
głosowania. Następnie zaproponował, aby ww. punkty znalazły się kolejno w dotychczasowych pkt 28 i 29.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Radnego Kiljańczyka:
/Głosowanie 1/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Prezydenta Miasta polegającą na
dodaniu dwóch punktów: /Głosowanie 2/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad poprzez wycofanie pkt 20: /Głosowanie 3/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad z ww. zmianami: /Głosowanie 4/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
/Głosowanie 5/
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 6/
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 7/
7. Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu
nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej. /Głosowanie 8/
8. Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie:
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. /Głosowanie 9/
9. Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. /Głosowanie 10/
10. Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020. /Głosowanie 11/
11. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku. /Głosowanie 12/
12. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku. /Głosowanie 13/
13. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku. /Głosowanie 14/
14. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
/Głosowanie 15/
15. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku. /Głosowanie 16/
16. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
/Głosowanie 17/
17. Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych
w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz
nadanie statutu. /Głosowanie 18/
18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu
Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. /Głosowanie 19/
19. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu
w Katowicach. /Głosowanie 20/
20. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 21/
21. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 22/
22. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 23/
23. Ustanowienie służebności gruntowej. /Głosowanie 24/
24. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych
lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania
bonifikat. /Głosowanie 25/
25. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika
obejmującej obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 2, /Głosowanie 26-64/
b) MPZP 13, /Głosowanie 65-74/
c) MPZP 19. /Głosowanie 75/
26. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta
Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18. /Głosowanie 76/
27. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień
6 września 2015 roku. /Głosowanie 77/
28. Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. /Głosowanie 78/
29. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej
przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. /Głosowanie 79/
30. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. /Głosowanie 80/
31. Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście. /Głosowanie 81/
32. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019. /Głosowanie 82/
33. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika. /Głosowanie 83/
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34. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 84/
35. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
36. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 21 maja br. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 26.05.2015 r. - wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- 27.05.2015 r. - uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego z udziałem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego w Warszawie. Dodał, że podczas tego spotkania Adam Fudali – Przewodniczący
Rady Miasta został odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski,
- 28.05.2015 r. - wyjazdowe spotkanie z prezydentami i samorządowcami Leszna i Gorzowa Wielkopolskiego,
- 2.06.2015 r. - uroczystość wręczenia nagród miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku,
- 12-14.06.2015 r. – Dni Rybnika,
- 17.06.2015 r. - 21. spotkanie biznesowe w Ostrawie.
Następnie poinformował o ważniejszych zadaniach realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika:
- zakończenie prac budowlanych związanych z przebudową budynku byłej stolarni i remontem budynku
maszyny wyciągowej na terenie zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku. Dodał, że rozpoczęto procedurę
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, wymaganego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane.
Obiekt zostanie przekazany do użytkowania w lipcu. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w wysokości 40%,
- rozpoczęcie prac naprawczych muru na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej. Stan techniczny muru uległ
znacznemu pogorszeniu – pojawiły się nowe rysy i pęknięcia, co skłoniło do podjęcia decyzji
o natychmiastowej rozbiórce obiektu. Uzupełnił, że decyzja była podyktowana koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, a dodatkowo uniknięto ewentualnych strat, które mogłyby powstać
w wyniku niekontrolowanego zawalenia się ogrodzenia. Rozpoczęto procedurę przetargową, która wyłoni
wykonawcę robót budowlanych,
- trwają przygotowania do rozpoczęcia remontów w placówkach oświatowych, zaplanowanych na nadchodzące
wakacje letnie. Remonty zostaną przeprowadzone w 39 placówkach oświatowych, w tym: remonty kuchni
w 3 obiektach, remonty sanitariatów w 3 obiektach, remonty dachów w 4 obiektach oraz w pozostałych
obiektach zostaną przeprowadzone bieżące naprawy i konserwacje,
- w trakcie rozstrzygnięcia są przetargi na termomodernizację 6 placówek oświatowych oraz budowę instalacji
solarnych w 25 obiektach oświatowych, 2 obiektach MOSiR przy ul. Powstańców Śl., budynku „Bushido”
i Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II. Obiekty będą modernizowane przy wsparciu
finansowym środków Unii Europejskiej.
Kolejno przedstawił roboty będące w trakcie realizacji:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Rudzkiej, na odcinku od Obwiedni
Północnej Rudzka – Gliwicka do granic miasta wraz z obiektem mostowym – zakończenie całości
zadania – czerwiec 2015 r.,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – projekt
w trakcie opracowania. Obecnie został złożony do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) na etap II, III, i V; natomiast wniosek o ZRID na etap I i IV jest
w trakcie opracowywania,
- przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej
– planowane wykonanie robót – lipiec 2015 r.,
- remont ul. Szybowej i Sztygarskiej – planowane wykonanie robót – lipiec 2015 r.,
- remont ul. Chabrowej – planowane wykonanie robót – listopad 2015 r.
Poinformował, że stopa bezrobocia dla Rybnika w miesiącu kwietniu wyniosła 7,5%. Dodał, że nadal obserwuje
się spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na dzień 16.06.2015r. liczba bezrobotnych
z terenu Miasta Rybnika wynosiła 3966 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku wystąpił o przyznanie
dodatkowych środków z rezerwy Ministra. W ramach funduszy planuje się uruchomić 35 staży.
Uzupełnił, że PUP wziął udział w projekcie „Kierunek przedsiębiorczość”. Na Śląsku powstało ponad 1200
nowych przedsiębiorstw utworzonych przez osoby bezrobotne (w tym 55 z Rybnika).
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Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że zakończył się program budowy systemu
kanalizacji sanitarnej w Rybniku. Raport końcowy złożony do Komisji Europejskiej w 2010 r. uzyskał
akceptację, projekt został ostatecznie zamknięty i rozliczony. Podsumował, że:
- całkowita wartość projektu wynosiła: 147 032 991,96 EUR,
- koszty ostatecznie zakwalifikowane przez KE: 110 320 tys. EUR, w tym wysokość dofinansowania, które
uzyskał Rybnik: 69 193 278 EUR, co stanowi 63% wartości kosztów kwalifikowanych całego zadnia. Koszty
kwalifikowane zostały podniesione dla Rybnika o blisko 2,5 mln EUR,
- wysokość korekty systemowej do odzyskania przez miasto: 1 412 tys. EUR – wynika to z niedostosowania
prawa polskiego do prawa europejskiego (kara nałożona na kraj). Dodał, że ta kwota zostanie zwrócona miastu
przez Skarb Państwa, co powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy,
- data rozpoczęcia projektu: 13.12.2001 r.,
- rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w ramach projektu: 2003 r.,
- data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.,
- data wpływu płatności końcowej w wys. ponad 5 mln zł: 29.4.2015 r.
Przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 lat były przeprowadzone kontrole dot. wykonania i trwałości kanalizacji.
Uzupełnił, że próby nałożenia na miasto kar związanych z jakimiś nieprawidłowościami zostały przez zespół
Biura Realizacji Projektu obronione. W związku z tym kary nie zostały naliczone.
Uzupełnił, że głównym zamierzeniem projektu była poprawa środowiska naturalnego poprzez:
- budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta Rybnika do tej pory jej nie posiadających oraz w gminach
Gaszowice i Jejkowice,
- uporządkowanie systemu transportu ścieków w dzielnicach miasta posiadających sieć kanalizacyjną,
- zmniejszenia ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- likwidację starych, lokalnych oczyszczalni ścieków,
- redukcję ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.
Projekt obejmował swoim zasięgiem 17 dzielnic miasta (Golejów, Zamysłów, Kamień, Orzepowice,
Zebrzydowice, Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce, Niewiadom, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice,
Boguszowice Stare, Radziejów, Popielów, Chwałowice, Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec) oraz dwie
sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.
Wstępny plan realizacji projektu zakładał 7 kontraktów na usługi i 8 kontraktów na roboty. Ostatecznie
w ramach projektu zawarto 8 kontraktów na usługi oraz 23 kontrakty na roboty.
W wyniku realizacji projektu została zapewniona możliwość podłączenia do systemu odbioru i oczyszczania
ścieków 12 tysięcy posesji. Obecnie zostało podłączonych ponad 11 tysięcy posesji.
Docelowo, do końca 2015 roku, do systemu odbioru i oczyszczania ścieków trafiać ma około 96% ścieków
generowanych przez mieszkańców zamieszkałych w obszarze inwestycji. Dzięki realizacji projektu
wybudowano 546 km kanalizacji sanitarnej (w większości jest to kanalizacja grawitacyjna) oraz
68 przepompowni ścieków (pierwotnie zakładano 57 szt.).
Poinformował, że Rybnik jako jedno z pierwszych miast w Polsce, spełnia obowiązek nałożony dyrektywami
KE, który mówi, że wszystkie społeczności lokalne powyżej 2000 mieszkańców mają obowiązek posiadać
oczyszczalnię ścieków spełniającą normy ekologiczne jak również sieć kanalizacyjną umożliwiającą odbiór
i ekologiczne unieszkodliwianie odpadu sanitarnego.

4. Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta przedstawił sylwetkę Pana Adama Makowicza.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Małgorzata Piaskowy – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: ,,Pan Skarbnik jak rozpoczął referowanie projektu tej
uchwały, rozpoczął tutaj od tej autopoprawki i tutaj mamy taki fajny w pkt 2 zapis, że wykreśla się z wydatków
projektowanej uchwały 100.000 zł, którą planowano przeznaczyć na prace przygotowawcze i przedprojektowe
związane z rewitalizacją terenu położonego pomiędzy ulicą Klasztorną i parkiem Bukówka. Szanowni Państwo,
wiemy doskonale, że chodzi tutaj o obiekt byłego szpitala Juliusz. Większość z nas siedzących tutaj na sali
pamięta doskonale, że w poprzednich kadencjach była możliwość pozyskania tego obiektu za przysłowiową
złotówkę. Natomiast poprzednia Rada Miasta na czele z ówczesnym Panem Prezydentem robiła wszystko, żeby
jednak tego obiektu nie przejąć przez miasto i dla miasta. Otrzymałem informację, że motorem jak gdyby tutaj,
żeby wykreślić pieniądze przeznaczone właśnie na ten projekt związany z tą rewitalizacją tego terenu i tego
obiektu był obecny Pan Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Fudali. Czyli mamy obraz jasny.
Pan Prezydent… były Pan Prezydent Adam Fudali dalej nie chce aby taki zabytek wręcz dziedzictwo
kulturowe, historia tego miasta należała do nas. Mieszkańcom i tak kojarzy się ten budynek z Rybnikiem i mało
kto wie o tym, że akurat Miasto Rybnik nie jest właścicielem tego obiektu. Mam pytanie do Pana Prezydenta
w tym układzie w związku z tym, że tutaj wykreślamy te 100.000 zł, które prawdopodobnie to tak z góreczką
zostały przyjęte tutaj na ten program związany tutaj z tą rewitalizacją i z tym projektem całym, czy one
przeszkodzą nam w tym… a może inaczej, Panie Prezydencie czy Pan jako Prezydent Miasta będzie dążył do
tego w najbliższym czasie aby szpital Juliusza przejąć przez miasto za tzw. złotówkę dzisiaj od Pana Starosty bo
wiemy, że Starosta zarządza i jest właścicielem tej nieruchomości żeby wreszcie ten obiekt, który był związany
z Rybnikiem z Miastem Rybnika był zarządzany przez władze tego miasta? Czy będziemy do tego dążyć Panie
Prezydencie i czy pieniądze, które dzisiaj wykreślamy z tej uchwały przeszkodzą nam w tym temacie? Bardzo
proszę o odpowiedź”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: ,,Myślę, że wszystkim na tej sali zgromadzonym leży dobro tego
kompleksu na sercu. Ja wielokrotnie mówiłem na spotkaniach z radami dzielnic, w spotkaniach
z poszczególnymi klubami, że ten temat rewitalizacji szpitali jest już jednym z podstawowych dla centrum
miasta i na pewno taką koncepcję Radnym przedstawię w najbliższych dniach, tygodniach właściwie może to
jest lepsze sformułowanie chcielibyśmy przygotować taką koncepcję. Zapowiadałem spotkanie całej Rady
Miasta na terenie kompleksu Juliusz. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego żeby to był tylko i wyłącznie jakby
pomysł Prezydenta myślę, że wokół tego jest potrzebna przede wszystkim dążność wszystkich sił, które są w tej
Radzie Miasta. Pewien ruch oddolny, społeczny, który przywróci ten bardzo cenny, zabytkowy fragment miasta
Rybniczanom i Rybnikowi. Pytanie jest dla mnie ano takie: w jaki sposób chcemy traktować bardzo ważny
fragment naszej przeszłości? W jaki sposób chcemy odnieść się do sylwetki człowieka, który w XIX wieku
miał wizję już wtedy wielkości tego miasta i wybudował na terenie szeroko rozumianej Ziemi Rybnickiej kilka
obiektów? Przy czym nasz Juliusz jest największy, zresztą oddany już po jego śmierci już do użytku. Myślę, że
na te pytanie w trakcie najbliższych tygodni znajdziemy zgodną odpowiedź, to pozwoli nam przystąpić
stopniowo do pierw przedstawienia logicznej, zdolnej do udźwignięcia przez budżet koncepcji
zagospodarowania tego szpitala. Na pewno Radzie przedstawię sposób sfinansowania ze środków zewnętrznych
dużej części tej inwestycji albo sposób zabezpieczenia przynajmniej poszczególnych obiektów. Na dzień
dzisiejszy tych koncepcji są przynajmniej trzy. Myślę, że będzie okazja aby również z całą Radą,
z poszczególnymi klubami również w sposób rzetelny bardzo szczegółowo omówić kwestię przyszłości tych
obiektów oraz funkcjonowania w strukturze naszego miasta. Na pewno leży mi to na sercu”.
Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika: ,,Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za to, że
wprowadził te 100.000 zł na szpital Juliusza do projektu uchwały budżetowej. Natomiast interpretuję wycofanie
tych środków w taki sposób, że być może część Radnych po prostu musi na miejsce pójść żeby sprawdzić jak to
wygląda. Być może niektórzy z nas potrzebują dowiedzieć się jaka jest koncepcja tego miejsca. Natomiast tak
sądzę, że w ogóle nie podlega dyskusji to, że to miejsce trzeba ożywić i przechodząc albo przejeżdżając tamtym
miejscem nie można już więcej zamykać oczu, bo w końcu możemy się rozbić o taką sytuację, że nie będziemy
w stanie tego miejsca przywrócić w jakiejś formule do dawnej świetności dlatego, że doskonale zdajemy sobie
sprawę z tego, że z roku na rok stan techniczny tego miejsca się pogarsza. Także mam nadzieję, że po tych
spotkaniach rzeczywiście będziemy w stanie merytorycznie i we właściwy sposób do tego przedsięwzięcia się
przygotować”.
Wojciech Piecha - Radny Miasta Rybnika: ,,Ja w tym samym punkcie, te obiekty, szpitale Juliusza stoją już
puste od 2000 roku, kiedy to szpital skończył swoją działalność i wyprowadził się do szpitala wojewódzkiego,
to już 15 lat mija i niestety my obok tego problemu nie możemy przechodzić obojętnie bo za 10 lat będziemy
podziwiać taką piękną „ruinę” w centrum miasto w odległości 500 metrów od naszego Urzędu. Także ja
proponuję ażebyśmy tak jak tu sugerował Pan Wojciech Kiljańczyk zobaczyli te obiekty, bo w tej chwili
Starosta ma związane ręce, on nie ma… nie ma pieniędzy przede wszystkim, nie ma pieniędzy i z drugiej strony
nie ma woli, nie ma inwestorów, którzy by się tym tematem zajęli. On będzie trwał w takim klinczu, próbował
znaleźć nam, pozyskać jakiś tam inwestorów zagranicznych no ale to niestety to nie jest 5 zł ani 10 zł. To są już
potężne nakłady i my się musimy nad tym pochylić. Chociażby te obiekty spróbować je w taki sposób
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przygotować żeby one mogły być potem w jakimś tam niewielkim nakładem kosztów przywrócone do
normalnej świetności”.
Łukasz Dwornik - Radny Miasta Rybnika: ,,Ja mam takie pytanie, ponieważ kilka miesięcy temu jak była
proponowana koncepcja zmian organizacyjnych w Urzędzie pamiętam… jak sięgam pamięcią padły takie
słowa, nie wiem Panie Prezydencie czy z Pana ust czy z ust któregoś z Wiceprezydentów, że raczej będzie się to
odbywało na zasadzie pewnych przesunięć kadrowych. Natomiast tutaj z ust Pana Skarbnika słyszymy
informację, że w związku z tą zmiana organizacyjną będzie przygotowanych 20,5 nowych etatów. Nie twierdzę,
że nie ma takiej potrzeby, natomiast chciałbym jakby chociaż taką krótką informację rzeczywiście gdzie te etaty
rzeczywiście mają być ulokowane? Tak w kwestii wyjaśnienia, bo to wynika z tej sprzeczności, która gdzieś
tam u mnie tkwi”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: ,,Ja bardzo dokładnie to omawiałem na Komisji Finansów, ale
odpowiadając na pytanie, bo myślę, że sprawa jest rzeczywiście ważna i godna omówienia z punktu widzenia
takiej ogólnej informacji. No stety, niestety, ale rośnie nam ilość dokumentacji, która musi dotrzeć do
odbiorców, musi zostać załatwiona, ilość spraw, która musi zostać załatwiona. Może na początek zacznę
o informacji takiej być może dość obrazowej. Sama ilość korespondencji doręczanej przez gońców w roku 2012
wynosiła 181.000, w roku 2014 to już było 238.000. To w pewnym sensie pokazuje jakby pierwszy element
przyrostu tej dokumentacji. Z drugiej strony powiem dwa słowa o nowych zadaniach, które się w perspektywie
pojawią. Mamy tutaj problem, nie problem z ustawą ochronie danych osobowych stąd jest potrzebny jeden etat
w tzw. ABI. Zmieniła się trochę struktura jakby informacyjna Urzędu Miasta, pojawił się, pojawiło się Biuro
Prasowe, myślę, że polityka informacyjna miasta jest na tyle ważna, żeby to sprawnie działało. Zmieniliśmy
koncepcję i właśnie powstało Biuro Kultury, chodziło tak naprawdę o to, aby w sposób lepszy koordynować
przebieg imprez kulturalnych, które mają miejsce na terenie miasta. Myślę, że Dni Rybnika były takim
pierwszym sprawdzianem, bo to właśnie Biuro Kultury zajmowało się koordynacją głównie tych imprez, jakby
tu się sprawdziło. W gotowości niejako jest etat związany z Wydziałem Rozwoju, a właściwie ze środkami,
które mają napłynąć w nowym rozdaniu 2014-2020. To będzie w ciągu najbliższych dwóch lat wydział
strategiczny bo tak naprawdę najistotniejsza będzie jakość projektów, które będziemy wysyłać i które będą
stawały do konkursów w celu uzyskania środków europejskich. Bez tego rozwój miasta na pewno nie będzie tak
mocno możliwy. Biuro Obsługi Inwestora - istotna kwestia jakby w kampanii wyborczej zresztą myślę, że tu
wielu się na tej sali ze mną zgodzi, kwestia obsługi inwestora dzisiaj w wielu gminach jest doprowadzona do
naprawdę wysokich, bardzo wysokich standardów. Po prostu mówiąc wprost o tego potencjalnego inwestora
trzeba po prostu dbać. Stąd osoba, której zadaniem jest przeprowadzenie takiej osoby przez Urząd w kwestiach
technicznych bym powiedział, ale również w kwestii umówienia wizyt z osobami decyzyjnymi na terenie
Urzędu. Ze spraw ważnych i myślę, że Państwo Radni bardzo często się z tymi problemami spotykają to jest
Wydział Geodezji i Kartografii. Kwestie związane z oczekiwaniem na materiały, tutaj wielu mieszkańców,
wiele osób również inwestorów niestety na to zwracało mi uwagę, stąd tutaj jest kwestia wzmocnienia tego
wydziału. Twierdzę, że będzie lepiej, ponieważ oprócz tych etatów pojawia się również nowy system, który ma
wspomóc również pracę wydziału. Sprawa, która też jest w pewnym sensie w zawieszeniu, ale etat będzie
gotowy to jest kwestia tak zwanej ustawy krajobrazowej. Ona wchodzi w życie, przygotowujemy się również
jako miasto. Temat na pewno pojawi się na Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Tak samo jestem po
pierwszych wstępnych rozmowach w ramach Subregionu Zachodniego. Jest to szansa dla samorządów, żeby
uporządkować przestrzeń, chcielibyśmy z tego korzystać stąd tutaj też planuję etat. Mówiłem już o ilości
gońców, tutaj aż trzy osoby by się wydawało ale zwracam uwagę 181.000 i 238.000 -2 lata później.
Tak naprawdę mamy szansę, aby nie korzystając z usług z jednej z powszechnie znanych firm zrobić to po
prostu szybciej i taniej. Kolejna kwestia, to też myślę, że wielu Radnych miało okazję spotkania się
z problemem tzw. chęci usunięcia drzewa z posesji przez mieszkańca, które tam jakieś problemy już stwarza –
też czas oczekiwania był zdecydowanie za długi, stąd tu jeden etat. Biuro Radców Prawnych - też nastąpią tutaj
pewne małe zmiany, właściwie Pani Mecenas odchodzi na emeryturę, stąd przez pewien okres będziemy mieli
osoby, które będą koordynowały w sposób, no szczególny pracę tego biura. Tak to wygląda, tak to wygląda,
jeżeli chodzi o kwestię jakby personalne. Moja ogólna refleksja na ten temat jest taka, że istotne dla mnie jest,
aby Urząd działał po prostu sprawnie. Myślę, że spostrzeżenia Radnych z biegiem miesięcy czy lat też będą
wskazywały na pewne słabości często związane no niestety z obsługą osobową. Jakby inną kwestią jest…
są możliwości lokalowe urzędu. To jest też temat, który gdzieś tutaj w przestrzeni Urzędu funkcjonuje, zwracam
na to uwagę, na razie dajemy radę. Nie wspomnę o archiwum, które też się nam zwiększa objętościowo,
a dokumentację przechowywać musimy”.
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: ,,Ja chciałem się odnieść do kilku punktów. Mianowicie
I.A.1. - przebudowa ulicy Żorskiej. Zastanawiam się dlaczego aż 18 miesięcy musimy czekać na zwrot
środków, które stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed chwilą Pan
Wiceprezydent Koper mówił o tym, że z budżetu państwa czekamy… będziemy czekać ok. 2 miesięcy na zwrot
kwoty, którą został. Zastanawiam się jaki jest powód? Czy wina leży po stronie miasta czy też taka jest
procedura związana ze zwrotem środków poniesionych? Kolejny pkt, który chciałem poruszyć to jest
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I.C. ppkt 4e - chodzi mi o opracowanie dokumentacji projektowej systemu sterowania ulicznym światłem. Tutaj
w miesiącu lutym miało być zakończone zadanie. Naliczamy odsetki. One już nie są wcale takie małe. Mam
pytanie czy wykonawca w pewnym momencie nie wycofa nam się z tego zadania? I kolejne pytanie dotyczy
punktu I.D. ppkt 4d - chodzi o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w obrębie
Dzielnicy Stodoły. Chciałbym wiedzieć jaki jest… bo to wynika ze zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego i chciałem się dowiedzieć jaki jest powód obniżenia wartości tej działki?”
Janusz Koper – Zastępca Miasta Rybnika: ,,Faktycznie wspominałem, że Skarb Państwa nam w ciągu dwóch
miesięcy powinien zwrócić tą kwotę, o której dzisiaj na etapie projektu ISPA mówiłem, natomiast na pieniądze
z Unii czekaliśmy 5 lat. W związku z powyższym to nie jest tak krótko, natomiast mam nadzieję, że oczywiście
w ciągu 2 miesięcy przynajmniej w przypadku innych gmin tak to trwało, więc mam nadzieję, że to tylko tyle
potrwa. Natomiast w przypadku ulicy Żorskiej oczywiście nie wynika to w tym momencie w żadnym wypadku
z żadnych zaniedbań leżących po stronie Miasta Rybnika. Nasze dokumenty zostały w terminie złożone.
Oczywiście spór na temat, czy zadanie jest wykonane też w przypadku Żorskiej był, ale w tym momencie spór
jest wygrany również przez Miasto Rybnik. Czasami to tak długo trwa, nie wynika to w tym momencie
z jakichkolwiek zaniedbań z naszej strony. Natomiast faktem jest, że te płatności końcowe, no od paru miesięcy
do paru lat czasami czekamy na zwrot tej ostatecznej kwoty”. Odnosząc się do systemu sterowania ulicznym
światłem wyjaśnił że: „Ja może za chwileczkę odpowiem, muszę sobie odświeżyć pamięć w tym zakresie,
wydaje mi się że tutaj kary… chociaż nie, będą naliczane kary z tego tytułu, że z resztą w samej informacji już
jest, że za 95 dni już są naliczone kary, które na etapie przygotowywania tego dokumentu wynosiły ponad
2 tys. zł, natomiast zadanie jeszcze się nie zakończyło, w związku z powyższym kary będą naliczane i będą
oczywiście wyegzekwowane”.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„To jest standardowy przypadek, tego typu zdarzenia zawsze wiążą się z koniecznością wypłaty odszkodowań,
tzn. chodzi o to, że zwykle kiedy zmieniamy plan zdarzają się sytuacje, w których z działek pod budownictwo
jednorodzinne wydzielamy lub w całości przeznaczamy to pod tereny np. zielone. Mogą być tego typu
zdarzenia. I wtedy autentycznie następuje zmiana wartości działki, bo sposób zagospodarowania terenu
zielonego jest ograniczony do małej architektury i ewentualnie obiektów związanych z utrzymaniem zieleni
i nie dopuszcza budowy budynków w tym przypadku zabudowy jednorodzinnej. To jest dość częsta procedura,
to wynika po prostu z zasad stosowanych w planowaniu przestrzennych najprościej mówią”.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem zapytać o jedno z nowych zadań. Jest to Zespół
Szkół nr 3 w Dzielnicy Maroko-Nowiny i tam jest dość duża kwota - milion złotych na zrealizowanie zadań
objętych decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. No kwota jest znacząca, dlatego chciałem
zapytać o zakres tych prac jakie są do wykonania nałożone tą decyzją. Myślę, że będzie to pomocne w podjęciu
decyzji dofinansowania remontu dachu tejże komendy. Nie tylko dla mnie, ale myślę dla wszystkich Radnych”.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„W przypadku Zespołu Szkół nr 3 mamy do czynienia z obiektem stosunkowo nowym jak na placówki
oświatowe w Rybniku, ale niestety został zaprojektowany w latach 80-tych. Składa się z 8 segmentów
wielopoziomowych. Niestety w międzyczasie zmieniły nam się przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
i wymagania wynikające z tego zmuszają nas do oddymiania i wydzielania klatek schodowych w tych
segmentach. Ta kwota nie pokryje kosztu realizacji wszystkich tych obiektów, ale doszliśmy do takiego
porozumienia z Komendą Państwowej Straży Pożarnej, w kontekście systematycznego doprowadzania
obiektów i placówek oświatowych do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej. To działanie jest jakby takim fragmentem, bo to niestety nie zamyka całego problemu
Zespołu Szkół nr 3. Musimy tam też przeprojektować zagospodarowanie terenu z uwagi na brak drogi
pożarowej. No tych zaszłości na placówkach oświatowych mamy dość dużo i to jest jakiś taki pierwszy i jeden
z wielu potrzebnych ruchów i działań związanych z tym żeby te placówki doprowadzać do zgodności
z przepisami”.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Ja jeszcze wrócę do tego Juliusza w związku z tym, że Pan Franek ma
pewne problemy z pamięcią. A myślę… ale nie chcę, żeby krytykować, chcę wrócić tylko do sytuacji sprzed…
w kadencji 2006- 2010 w końcówce tej kadencji właśnie była propozycja Pana Prezydenta naszego wtedy
Rybnika, który proponował, żeby przejąć za przysłowiową złotówkę. Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki
Przestrzennej takie spotkanie zorganizowałem. Byli Posłowie - Pan Krząkała, był Pan Sobierajski – Radny
w Sejmiku. Byliśmy na miejscu, żeby na to spojrzeć. Także trudno stwierdzić, żeśmy nie chcieli. Nawet były
pewne poczynione ze strony miasta zabiegi typu wyłączenie kapliczki. Przepiękna kaplica, żal mi jej bardzo, nie
rozumiem tego co się stało, bo w tej chwili… ale też były takie działania miasta, żebyśmy to wyodrębnili , żeby
to można było oddać kościołowi. Stało się, co się stało, ubolewam. Natomiast oczywiście jesteśmy wrażliwi na
tą piękną perełkę architektoniczną i zgadzam się z Panem Kiljańczykiem spojrzymy. Na pewno Pan Prezydent
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przedstawi konkretne działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych i budujemy razem, czy
remontujemy razem”.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „Ja również chcę tutaj poprzeć Pana Radnego Jana Murę w tej
wypowiedzi odnośnie pewnej niedoskonałości, że tak powiem pamięci. Pamiętam doskonale jak Pan Prezydent
proponował opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru na ulicy Miejskiej, Bukówka razem z Juliuszem,
i takiej koncepcji żeśmy niestety nie mogli zlecać z uwagi na to, że decyzje Marszałka były niepomyślne dla nas
i nieruchomość została przekazana powiatowi. I dlatego takiej koncepcji niestety żeśmy nie mogliśmy zlecać
i wykonać. Ja to pamiętam, także popieram tutaj”.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Trudno wracać do historii, natomiast chcę tylko jeszcze dokończyć
odnośnie tej komisji aktualnie wtedy, w tym momencie. Pan Sobierajski wtedy zadeklarował - idę do
Marszałka, załatwiam, że Prezydent dostanie obiekt za złotówkę. Efekt był taki, że dostało to Starostwo
Powiatowe, a nie miasto, mimo że takie działania były”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Ja pamiętam, widziałem wiele koncepcji. Część z nich się,
że tak powiem ziściło, część nie została zrealizowana. Jesteśmy tu i teraz i powinniśmy jako Radni dbać o to,
aby Rybnik się rozwijał. Ja jestem Radnym od 2010 roku, nie pamiętam 2006 roku. I bądźmy tutaj i teraz,
dobrze że ten temat powraca i naprawdę myślmy o tym jak to będzie rozwijane w przyszłości”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Polemizować szanowni Państwo nie będę z tymi
wypowiedziami na mój temat. Byłem członkiem również tej komisji, byłem również tam wtedy na tym
spotkaniu w kaplicy, autentycznie. Natomiast rozbiła się sprawa o jedną rzecz, co negował cały czas Pan były
Prezydent Fudali – koszty utrzymania i remontu tego obiektu – i to położyło sprawę. Ale myślę, zostawmy ten
temat, bo historia historią. Zajmijmy się tym, żeby dziś udało się doprowadzić do tego, że ten obiekt nie stanie
się ruiną”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem dodać w tej sprawie
zmian w budżecie, do tej uchwały, o której w tej chwili mówimy. To są tematy, które zostały poruszone, ale
chciałem tutaj dopowiedzieć pewne rzeczy. Jak Państwo wiecie, mam trochę może większą wiedzę na temat
miasta i chciałem się tutaj tą wiedzą podzielić, patrząc oczywiście na te zmiany, które są w budżecie
przygotowane. Zwiększenie o 20,5 etatu i środki na te potrzebne tylko w samym tym roku tj. kwota 1 275 000
na cały rok. To jest wzrost szalony, tak bym powiedział. Ja ufam Panie Prezydencie, że ten wzrost o 20,5 etatu
to wystarczy już na dwie kadencje, więcej już tych zmian, tego wzrostu etatów nie będzie, bo jest to naprawdę,
rzeczywiście przerażające. Chciałem oczywiście powiedzieć parę słów na temat Juliusza. Proszę Państwa, to nie
jest tak, jak próbuje sugerować Pan Radny Kurpanik, że były Prezydent Fudali jest przeciwny żeby wziąć sobie
na głowę kłopot w postaci Juliusza. Prezydent Fudali, były Prezydent Fudali bardzo racjonalnie patrzy na
możliwości miasta, na możliwości finansowe naszego miasta i patrzy oczywiście na efekt końcowy w tej
uchwale, a to jest nadwyżka operacyjna. No nadwyżka operacyjna nam się nie zmieniła, ale dołożyliśmy sobie
wydatki, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to jest właśnie 20,5 etatu. Mamy również kwotę 400 000 zł m.in. na
zakup wozu bojowego, bardzo potrzebnego dla OSP Boguszowice. Myśmy mieli spotkanie jako klub, jako Blok
Samorządowy Rybnik z Panem Prezydentem i o tych sprawach, o których w tej chwili mówię, ja o tym
wszystkim mówiłem. Musimy te decyzje finansowe podejmować na miarę możliwości finansowych naszego
miasta i jako to co już powiedziałam, że moja wiedza na temat finansów miasta jest troszkę, toroszkę
powiedzmy większa, ja będę pilnować tych finansów. Nie po to, żeby rzucać kłody pod nogi albo żeby
przyjmować gorsze rozwiązania. Zawsze będę chciał żeby to były lepsze rozwiązania. Ja przypomnę tylko
Wysokiej Radzie, że my w mieście mamy 5 000 mieszkań komunalnych, 5 000 mieszkań komunalnych, które
grożą katastrofą budowlaną w dużej większości. Bierzemy sobie następny obiekt, do którego jest właściciel,
a jest to Starosta Rybnicki. Ja rozumiem, że Starosta wziął, zdecydował się od Marszałka żeby wziąć ten obiekt
po to, że szukał inwestora żeby to zrobić bez nakładów finansowych z budżetu starostwa rybnickiego. No nie
udało się. Mamy jeszcze w pamięci, w dalszym ciągu podkreślam, 5 000 mieszkań komunalnych, mamy jeszcze
wiele w mieście do uporządkowania i bierzemy sobie następny problem, z którym nie podołamy sobie. My w tej
chwili mamy czas jeżeli popatrzymy na wieloletnią prognozę finansową do wyprostowania naszych finansów.
Rok 2033. Przed nami gigantyczne zadanie budowy drogi Pszczyna - Racibórz i wiele innych inwestycji
zapowiedzianych w czasie kampanii, jak… przez Pana Prezydenta Kuczerę, jak budowa wielopoziomowych
parkingów w naszym mieście. To są wszystko szalone pieniądze. Wchodzimy ciągle w nowe zadania. Tu tylko
będę miał taką uwagę, żeby patrzeć w sposób możliwy do przyjęcia, przyjmować na siebie takie zadania, które
z punktu widzenia finansów są możliwe. Nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że okaże się że
w finansach w naszym mieście braknie środków na nie wiem wypłatę dla nauczycieli czy dla pracowników. Jak
do tej pory te decyzje do których Pan Prezydent Kuczera ma jak najbardziej prawo, wygrał wybory i chce sobie
poustawiać miasto wg swojej wizji, swojej możliwości, ale ja również jako były samorządowiec, czy obecny
samorządowiec mam również prawo zwracać uwagę na pewne niebezpieczeństwa i tak będę robił”.
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Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dziękuję za te słowa, rozumiem troski, które wynikają z jednej strony
z doświadczenia. Być może jest to prawo młodości, większym optymistą jeżeli chodzi o perspektywę finansową
Unii Europejskiej, o możliwości pozyskiwania tych środków. Na pewno problem nie jest prosty i to nie są łatwe
decyzje. Czuję brzemię odpowiedzialności, które ciąży na mnie, ale i na Państwu, jako Radzie Miasta, bo
wspólnie odpowiadamy za finanse publiczne. Na pewno nie jest zamiarem nowego Prezydenta położenie
mówiąc kolokwialnie tych finansów. Ale też pragnieniem tego Prezydenta jest zachowanie całego dziedzictwa,
które wypływa z lat istnienia tego miasta, z tego co stało się kiedyś esencją naszego centrum, a tutaj na pewno
w to wpisuje się koncepcja Juliusza. Zdaję sobie sprawę, że wydatków i problemów takich codziennych naszych
mieszkańców jest wiele ale myślę, że to co wpływa na kształt miasta powinno być przez tą Radę zauważone,
omówione, przemyślane i nadejdzie też czas tych decyzji. Ja zapowiedziałem, że przedstawimy realne
możliwości finansowania pewnych inwestycji, realny program naprawczy kompleksu Juliusza. Oczywiście nie
chciałbym tu wywoływać żadnych demonów pt. że braknie nam na pensje dla nauczycieli itd. Myślę, że aż tak
źle nie będzie. Rozumiem, że były to słowa troski i niech takimi pozostaną. Wydaje mi się, że te słowa troski są
potrzebne, bo jest tak, że można się rozpędzić, ale wydaje mi się, że jak na razie patrzymy gdzie wylądujemy,
pomalutku się rozpędzamy. Ale bez wsparcia w podstawowych tematach całej Rady Miasta nie chciałbym
prowadzić dyskusji, bo wydaje mi się, że to nie jest problem Prezydenta Kuczery, to jest problem Rybnika
rozumianego jako wspólnota samorządowa. I niech nas to prowadzi przez kolejne decyzje, które może będą
trudne ale jest takie piękne przysłowie: zastukał strach do drzwi, czy zapukał strach do drzwi, otworzyła mu
odwaga i nikogo tam nie było”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą
załącznik do protokołu.
Małgorzata Piaskowy – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu
nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kusek – przedstawiciel spółki Atmoterm za pomocą prezentacji multimedialnej (załącznik do
protokołu) omówił przedmiotowy punkt.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika: „(…) jakie są nakłady przewidywane szacunkowo? Jakie są
efekty też w obniżeniu kosztów? (…) Jak to per saldo wychodzi w perspektywie prezentacji, czyli 2015-2020?”
Odpowiedzi udzielił Wojciech Kusek – przedstawiciel spółki Atmoterm.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „To rzeczywiście odpowiedź na pytanie Radnego
Chmielińskiego nie jest taka prosta. My w tym momencie mówimy o pewnej strategii, o pewnym planie, który
wytycza kierunki działań w naszym mieście. Natomiast działania szczegółowe, które oczywiście przykładowo
były tutaj podane jakieś ewentualne nakłady, ewentualne oszczędności, które to spowodują, natomiast jakie
nakłady będziemy ponosili jako miasto, ten dokument o tym nie mówi. To będą programy szczegółowe, np.
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związane z redukcją niskiej emisji, np. z dopłatą do ocieplenia budynku, czyli z poprawą energetyczności
naszych obiektów mieszkalnych i w tym momencie, jakie pieniądze my przeznaczymy na to, to o tym dopiero
Wysoka Rada będzie decydować w następnych krokach, w następnych działaniach i latach. Oczywiście w tym
momencie, tutaj damy te przykładowe jakieś wyliczenia firma nam przedstawiła, natomiast jakie środki my
przeznaczymy i jakie tego będą efekty będzie można określić później. Oczywiście również możliwość w tym
momencie wydatkowania na poszczególne działania budżetu miasta będzie związane też z wieloma rzeczami,
mianowicie z samą sytuacją naszego budżetu jak również możliwością pozyskania środków pomocowych, bo
mamy chyba tego wszyscy świadomość, że głównie na tego typu działalności, czy o tego typu środki będziemy
starali się i pozyskiwać i prowadzić działania w oparciu o środki pomocowe. Na pewno do każdego z tych
takich działań będzie potrzebny wkład własny. W jakiej wysokości, to inne regulaminy będą o tym mówić.
W związku z powyższym mówię, ten dokument nie precyzuje nam, że jako miasto musimy wydać tyle i tyle
milionów i wtedy będziemy mieli albo oszczędności albo efekty, natomiast on w tym momencie jest pierwszym
punktem, pierwszą bazą, niejako wyjściową, do tego teraz uruchamiając jeden, drugi, trzeci, dziesiąty program
i przeznaczając na to jakieś tam środki, zaczniemy uzyskiwać efekty. Ten taki efekt ogólny wynika chociażby
z tego o czym wspominaliśmy, z raportu Kioto i decyzji UE, że mamy w iluś tam najbliższych latach osiągnąć
redukcję zanieczyszczeń czy chociażby emisję dwutlenku węgla o te minimum 20%. Także tak należy na to
patrzeć i mówię, dzisiaj rzeczywiście nie jesteśmy w stanie podać sumarycznie, jakie nakłady Miasto Rybnik
musi ponieść, bo o tym będziemy decydowali w następnych krokach”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „W planie mówi się, że nadal będzie się dofinansowywać do kotłów
olejowych i gazowych. Chciałam zapytać, co z kotłami na ekogroszek? To pierwsze pytanie, a drugie: jest tu
tabelka 49 i nie zgadzają się wartości. I Pan Koper przed chwileczką mówił, że są to szacunkowe, ale jeżeli są
już szacunkowe dane to przynajmniej powinny być dobrze zsumowane. Więc proszę sprawdzić tabelkę
49 kolumnę 9.”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeszcze raz podkreślam, oczywiście czy będziemy dopłacali
do kotłów węglowych na węglowy groszek, czy jakieś tam powiedzmy inne tego typu, będzie zależało od
decyzji Rady Miasta. Dzisiaj taki program rzeczywiście dofinansowania wymiany tych kotłów funkcjonuje.
Wiemy, bo dyskutowaliśmy na ten temat w gronie Radnych, że zależałoby nam bardziej mimo wszystko na
tym, aby coraz więcej ludzi podłączyło się do sieci ciepłowniczej z dala czynnej, ewentualnie do sieci gazowej.
Mamy oczywiście świadomość, ze żyjemy w terenie górniczym, gdzie tego węgla, czy spalania węgla nie
pozbędziemy się z dnia na dzień, czy z roku na rok. Jest to proces na pewno długofalowy i chociażby wymiana
pieców węglowych na piec węglowy ekologiczny również przynosi wymierne korzyści, więc na pewno dzisiaj
taki program funkcjonuje i na pewno jakiś czas będzie funkcjonował. Natomiast jak długo, no to o tym
będziemy decydowali w obradach, jak mówię, w późniejszych terminach przez Radę Miasta i przez władze
miasta”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem wrócić do pytania właściwie, które zadawał Pan
Radny Chmieliński, tylko zapytać nieco inaczej. Otóż korzystając, że mamy na sali eksperta, to chciałbym
sformułować to pytanie o koszty w sposób następujący: jesteśmy w stanie oszacować przybliżone oczywiście,
pamiętam o tych uwarunkowaniach, o których Pan wspomniał koszty nakładów i również uzyskane
oszczędności. W związku z tym pytanie: gdyby uszeregować te zadania, czy też cele do realizacji, które są
najbardziej efektywne? Bo to jest wiedza, która nam się przyda na etapie wydatkowania, podejmowania decyzji
o tym, na co warto wydawać pieniądze w mieście”.
Wojciech Kusek – przedstawiciel spółki Atmoterm: „Przede wszystkim należy każde z tych zadań traktować
grupowo. Mamy sektory, które obejmuje plan gospodarki niskoemisyjnej. Jeżeli mamy w danym sektorze np.
w sektorze mieszkalnictwa zadania, możemy je pomiędzy sobą porównywać. Nie możemy porównywać zadań z
transportu z zadaniami z mieszkalnictwa. Nie będzie to do końca dokładne. Natomiast plan gospodarki
niskoemisyjnej pokazuje, które obszary są najbardziej istotne pod względem wprowadzenia zmian. Z bilansu
energetycznego i zużycia energii i emisji CO2 na terenie Rybnika wychodzi na to, że jest to - tak jak
w większości krajów - mieszkalnictwo, na drugim miejscu transport. Należy więc porównywać zadania
pomiędzy zadaniami dotyczącymi wymiany ogrzewania w sektorze mieszkalnictwa i porównywać zadania
pomiędzy np. wymianą taboru komunikacji, tudzież na to, na to, na to, na to w sektorze transportu. Tak do tego
należy podchodzić”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Nie do końca zrozumiał Pan moją intencję. Pan patrzy na to
przez pryzmat efektu, który chcemy uzyskać, a ja patrzę z punktu widzenia nadzorcy skarbnika, przepraszam
za sformułowanie. Innymi słowy, przez pryzmat kosztów przede wszystkim. I jeszcze raz postawię pytanie:
niezależnie od tego, że zadania się różnią, że dotyczą różnych sfer wpływających na poziom tej emisji, to
pytam, które działanie jest najbardziej efektywne pod względem finansowym? Innymi słowy, gdzie każda
wydana złotówka przyniesie nam największą oszczędność?”
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Wojciech Kusek – przedstawiciel spółki Atmoterm: „W Planie gospodarki niskoemisyjnej należy
podejmować pierwszej kolejności zadania tam, gdzie zużycie energii i emisja CO2 jest największa.
I odpowiadając na Pana pytanie, są to zadania związane z mieszkalnictwem na pierwszym miejscu, na drugim
z transportem”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Przez lata w naszym środowisku gdzieś rozpowszechniana była
informacja, że największym emisariuszem CO2 jest przemysł. W tej tabelce, którą Pan przygotował widzimy, że
przemysł stanowi tylko 14,3%. Tak jak Pan przed chwilą powiedział, największym emitentem CO2 do
środowiska są budynki mieszkalne, to jest prawie 44%, a następnie transport 20,5%. Więc wydaje mi się, że tu
kierunki, które ustaliło miasto w tych regulaminach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na
proekologiczne jest dobrym kierunkiem. I drugi kierunek, który powinniśmy robić, to rzeczywiście
w zdecydowany sposób przyczynić się do ograniczenia wyjeżdżających samochodów na drogi. Nie wiem jak to
zrobić, ale szczerze powiedziawszy wychodzi na to, że droga relacji Racibórz- Pszczyna jest nam potrzebna jak
tlen. Bo to są dwa największe źródła emisji CO2 w naszym mieście. I wracając jeszcze do dotacji, które mamy
w regulaminie ujęte, proszę Państwa, niestety ale nasze społeczeństwo jest na tyle ubogie, że nie stać ich dzisiaj,
żeby korzystać z pewnych źródeł ciepła, które są zdecydowanie droższe. Korzystają z najtańszego źródła ciepła,
jakim dzisiaj jest węgiel lub też gorsze odmiany węgla, typu muł i inne rzeczy. I w regulaminie powinniśmy,
nie wiem, czy jest taka możliwość, Panie Prezydencie, zrobić taki regulamin albo pozyskać takie środki, że
moglibyśmy nawet dotować kupno proekologicznego węgla typu groszek, żeby w jakiś sposób ulżyć tym
najniżej uposażonym mieszkańcom, a jednocześnie sprawić, że ta emisja CO2 do atmosfery będzie
zdecydowanie mniejsza.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Z tych dyskusji jednoznacznie przewija się taki wątek, że
trochę tutaj chyba mylimy ten plan gospodarki niskoemisyjnej z naszą dbałością o ochronę środowiska
w Rybniku i z zanieczyszczeniem tego środowiska. Myślę, że niektóre pytania stąd się biorą. Jest to plan
gospodarki niskoemisyjnej, wyłącznie chodzi tutaj o emisję gazów cieplarnianych, tak jak Pan zresztą
powiedział. Unię nie interesuje tak mówiąc szczerze, na skróty, jakie jest powietrze w Rybniku, interesuje ją
redukcja gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2. Eksperci w Unii zauważyli, że przez 50 ostatnich lat
wzrosła o prawie 2 stopnie temperatura powietrza. I zaniepokoili się bardzo tym problemem i stąd się biorą
takie rzeczy jak konieczność posiadania takiego planu gospodarki niskoemisyjnej. A te pytania finansowe,
jakby Pan mi podał taką kwotę, że do 2020 r. Miasto Rybnik wyda zgodnie z tym planem jakąś konkretną
kwotę, to z całym szacunkiem, uznałbym Pana za albo wielkiego wizjonera albo za wariata, bo nie jest Pan
w stanie tego oszacować. Tym bardziej, że wiele tych programów zależy od samych mieszkańców czy oni się
włączą w to czy nie włączą. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i jest to kierunek w jakim powinniśmy iść
i przede wszystkim powinniśmy aplikować o środki unijne w tych kierunkach dążąc do obniżenia gazów
cieplarnianych, co ma bardzo duży związek z emisją szkodliwych substancji do powietrza z naszych domowych
kominów. Ma to bardzo, ale to nie jest ten program”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. i 9. Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie:
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekty uchwał.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekty
uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady
Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji: /Głosowanie 9/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta
Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015”: /Głosowanie 10/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:45.
Salę opuściła Radna Małgorzata Piaskowy.
10. Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką
stanowiącą załącznik do protokołu.
Dr Krzysztof Wrana – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego za pomocą prezentacji
multimedialnej (załącznik do protokołu) omówił przedmiotowy punkt.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Kilka zdań komentarza. To jest bardzo dobra strategia, tak
uważam. Naprawdę czytałem bardzo wiele strategii i ta jest jedna z lepszych, z tych, które czytałem. Bardzo
trafnie Pan porusza kwestię demografii i drenażu mózgów, chociaż to nie jest wprost nazwane. W tej strategii
przeobrażeń gospodarczych powołuję się Pan na Regionalny Program Operacyjny, na kwestię strategii rozwoju
województwa śląskiego, na nowy okres programowania, na subregion zachodni. To jest pewien typ idealny,
który myślę jest możliwy do zrealizowania, natomiast trzeba pamiętać, że to jest tak naprawdę, na chwilę
obecną, papier. I ten papier, tak jak Pan zresztą powiedział, trzeba wdrożyć w życie. To może być nieco
trudniejsze, natomiast wydaje mi się, że naprawdę ta strategia może nam pomóc w tym rozwoju. I w tej strategii
zwraca Pan również uwagę na aspekty, które z mojego punktu widzenia są bardzo istotne, np. wykorzystanie
potencjału Kampusu, innowacyjności tego, co można zbudować. Tutaj chciałem podpowiedzieć, że warto też
realizując tą strategię, zajrzeć do innych dokumentów strategicznych: do programu rozwoju technologii
w województwie śląskim, do krajowych inteligencyjnych specjalizacji, są różnego rodzaju programy
wspierające innowacje typu Horyzont 2020. Myślę, że szansą Rybnika jest też w pewnym sensie specjalizacja,
to co się dzieje w rozwoju regionalnym w całej Polsce, czyli inteligentne specjalizacje w kontekście rozwoju
poszczególnych województw, to myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby rozwijać te innowacje w Rybniku, bo
nie jesteśmy liderem w województwie na pewno i być może ten wybór jakiejś inteligentnej specjalizacji, takie
rzeczy malują się na horyzoncie, bo jest pomysł, żeby powołać Centrum Innowacji Technologicznych
w obszarze gospodarki odnawialnej, myślę że to jest dobry pomysł. Powołuje się Pan również na gospodarkę
opartą na wiedzy, myślę, że ta specjalizacja pozwoliłaby rzeczywiście w połączeniu z rozwojem edukacji,
skonsultowaniem programów nauczania, uczenia w szkołach, na uczelniach z przedsiębiorcami, o których Pan
również wspomniał to jest możliwe do osiągnięcia. I coś co jest dla mnie najważniejsze, to jest taki pewien rys
tej strategii, która powoduje, że ona jest naprawdę bardzo dobra, to jest słowo klucz, czyli sieciowanie,
współpraca. I to Pan też podkreślił. Ta zintegrowana strategia rzeczywiście na tym polega, żeby nie używać
tylko pewnych haseł, górnolotnych, typu: kaster, sieć innowacji, Kampus wiedzy, przedsiębiorczość,
rewitalizacja, ale żeby to spajać właśnie takim wspólnym mianownikiem, którym rzeczywiście jest tutaj to, że
to jest zintegrowana strategia. Mi się ten dokument bardzo podoba i życzę zarządowi miasta tego, żeby
rzeczywiście to wszystko weszło w życie. A my na pewno będziemy jako Radni pomagać”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Zgadzam się, że to jest bardzo dobra strategia, natomiast na
ostatniej komisji ekologii i górnictwa zapytałem Pana Dyrektora Kopalni Marcel (…) jak długo będzie
fedrowała Kopalnia Marcel. Zapytałem go z tego powodu, że patrząc na strukturę zatrudnienia w tej kopalni,
najwięcej pracowników tam pracuje z Miasta Radlina i Rybnika. To są fakty. Jak dobrze zapamiętałem, jest to
3600 pracowników. Pan Dyrektor (…) odpowiedział mi, że Kopalnia Marcel będzie fedrowała do 2030, być
może do 2035 r. I moje pytanie jest do Pana następujące: jak Pan ocenia, czy znając potencjał Miasta Rybnika
i innych miast, a wiem, że Pan zna te potencjały, bo przygotowywał Pan strategię dla wielu śląskich miast i dla
województwa śląskiego, też z Panem współpracowałem pracując w Urzędzie Marszałkowskim, jak Pan ocenia
tak realnie, w jakim kierunku powinien iść Rybnik, żeby zrekompensować sobie utratę tak dużej ilości miejsc
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pracy, utratę dochodów w budżecie z tytułu podatków, które płaci kopalnia, w tym opłaty eksploatacyjnej, i czy
Pana zdaniem faktycznie bardzo ważna droga, którą chcemy w Rybniku wybudować relacji Pszczyna –
Racibórz faktycznie ma szansę być takim impulsem do rozwoju miasta? Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami
z terenu Miasta Rybnika i oni faktycznie uważają, że ta droga pozwoli otworzyć te nowe tereny miasta,
oczywiście tereny inwestycyjne, pozwoli na nowe inwestycje firmom, które już działają w mieście, bo dla mnie
nie do końca było to jasne, ale słuchając tych fachowców, którzy zarządzają flotami kilkuset pojazdów
ciężarowych, tirów i prowadzą działalność gospodarczą w różnych sektorach, oni uważają, że ta droga
faktycznie nie tylko odkorkuje miasto, ale będzie takim impulsem inwestycyjnym. I teraz moje pytanie jeszcze
raz: biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki i Pana doświadczenie i jeszcze inne czynniki, pewnie ważne, czy
Pana zdaniem ta droga faktycznie w jakiś sposób może zrekompensować te przyszłe zamknięcie tej kopalni?
Bo de facto, mamy 15 lat, żeby coś zrobić. Mamy 15 najważniejszych lat, jeśli chodzi o planowanie w mieście
naszym i nie tylko. Tak, to jest scenariusz optymistyczny, ale korzystając z Pana obecności tu i z Pana wiedzy,
mówię tu całkiem serio i poważnie, chciałbym usłyszeń Pana zdanie w tym temacie.”
Dr Krzysztof Wrana – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego: „Dziękuję za te uwagi Pana Radnego,
bo one jakby wzmacniają założenia tej strategii i też pokazują, że myślenie o rozwoju miasta to jest myślenie
właśnie w tych kategoriach rozwoju jednak opartego na nowych ideach - tak to odczytuję. I to jest też
wprowadzenie do odpowiedzi na to drugie pytanie, czy na to, o czym tutaj Pan Radny Węglorz o tym mówi.
Wydaję mi się tak, że nie ma magicznego jednego czynnika, który w mieście tej skali doprowadzi do
zrekompensowania strat, które będą wynikiem restrukturyzacji górnictwa. Droga oczywiście będzie jednym
z takich elementów, może być. Może być na pewno jeżeli oczywiście taką drogę uda nam się wkomponować
w system terenów inwestycyjnych, jeżeli uda się tę drogę wkomponować w system komunikacyjny, ale na
pewno nie będzie to czynnik jedyny i na pewno nie będzie to czynnik, który będzie tą magiczna różdżką, która
będzie zmieniała strukturę. Mi się wydaje, że biorąc pod uwagę to, że mamy przed sobą te 10 czy 15 lat należy
jednak iść w kierunku… ja wiem, że to zabrzmi w sposób taki wyświechtany trochę, ale jednak w kierunku tych
specjalizacji i poszukiwania tego, co może być tą nową gospodarką. Bo zauważcie Państwo że tak: z jednej
strony mówimy o miejscach pracy, mówimy o dochodach budżetowych, ale z drugiej strony też musimy
popatrzeć na atrakcyjność miejsc pracy i na możliwość zagospodarowania kapitału wiedzy, który tutaj
w mieście jest. Ten kapitał wiedzy wcale nie jest ubogi, bo jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie chociażby
Kampusu, no to przez ten Kampus przewija się mnóstwo osób, które uzyskują wykształcenie ekonomiczne,
wykształcenie techniczne – to jest bardzo dobry potencjał. Drugi potencjał, na który warto zwrócić uwagę, to
jest przedsiębiorczość, ale tutaj chciałbym właśnie podkreślić to o czy Pan Mariusz Węglorz powiedział: nawet
nie chodzi o to powstawanie nowych firm, ono jest istotne, na pewno, ale tu chodzi przede wszystkim
o tworzenie warunków do rozwoju firm istniejących. Zauważcie Państwo jak często w Polsce, bo tutaj nie
dotyczy ta uwaga jakoś szczególnie Rybnika, nie wyróżniam Rybnika w sensie negatywnym, tylko dotyczy to
Polski, jak często przedsiębiorcy mówią, że dochodzą do pewnych granic rozwoju i tych granic nie są w stanie
przekroczyć, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o rozszerzenie swojej działalności na inne rynki itd.
To wydaje mi się, że to by był ten drugi istotny czynnik. Relacje pomiędzy biznesem a pomiędzy sferą
badawczo- rozwojową. Nasze położenie jako Rybnika się zmienia i obawiam się, że ono może pogarszać się ze
względu na bardzo silne oddziaływanie metropolii aglomeracji górnośląskiej. Ta aglomeracja górnośląska może
być dla nas silnym partnerem, pod warunkiem, że my też pewną siłę zbudujemy. Specjalizacja to jest słowo
bardzo ważne tutaj. Nawet powiedziałbym, że ta specjalizacja powinna dotyczyć edukacji, powinna dotyczyć
gospodarki, powinna dotyczyć kultury, powinna dotyczyć różnych dziedzin. Rybnik jako centrum subregionu
jest w stanie oferować różnego rodzaju usługi dla otoczenia. Tę szansę również trzeba wykorzystać. Zarówno
usługi publiczne jak i usługi rynkowe. Ten rynek, który, jeżeli popełnię błąd, ale w ramach obszaru
funkcjonalnego był szacowany na ponad 500 tys. mieszkańców, to jest to rynek jednak dosyć spory, o którym
inne miasta, inne regiony w Polsce mogą tylko pomarzyć. Oczywiście nam się może wydawać, że z aglomeracją
górnośląską, która liczy ponad 2 mln, jest to rynek mniejszy, ale po pierwsze mamy te 500 tys. w ramach
obszaru funkcjonalnego, po drugie mamy 2,5 mln w granicy dojazdu samochodem w ciągu, tak naprawdę
pół godziny. Czyli wykorzystanie tych rynków. I wreszcie wydaje mi się, że należałoby postawić na startupy,
które są plasowane w tych dziedzinach innowacyjnych. Odpowiedzieć sobie na pytanie, też proszę tego nie
traktować teraz jako sugestii, ale przykładowo: jaki inkubator przedsiębiorczości mamy uruchomić, w jakiej
branży, w jakiej dziedzinie? Jaki klaster wzmacniać? Konkretne działalności w gospodarce opartej na wiedzy
warto byłoby tutaj wspierać. Ja będę trochę unikał określenia konkretnej branży i zaraz powiem dlaczego.
Bo jeżeli Państwo będziecie określali konkretną branżę, to ktoś Wam może zarzucić, że samorządowcy nie są
od tego, aby regulować rynek, żeby wyznaczać jaki rodzaj działalności gospodarczej należy w mieście rozwijać.
Bo to wiedzą przedsiębiorcy. Dlatego dzisiaj mówi się najczęściej tak: twórzmy warunki dla rozwoju biznesu,
twórzmy jakość życia, a z tego będzie się wyłaniała specjalizacja gospodarcza, która będzie najbardziej
predestynowana dla danego miejsca. Ja wiem, że to jest trochę unik, ale nie do końca, bo gdybyśmy dzisiaj
mieli przesądzać, że wskazujemy jakąś działalność gospodarczą X, to może jest to przedwczesne i może to być
niezgodne z tym, co planują przedsiębiorcy, z tym jaki jest potencjał przedsiębiorców. Czyli, tak jak
powiedziałem, wzmacnianie firm istniejących, tworzenie sieci współpracy, wykorzystanie rynku subregionu
i rynku aglomeracji i konsekwentne tworzenie warunków dla firm, a jakość życia to oczywiście jest zachowanie
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kapitału ludzkiego tutaj, o tym nawet nie mówię. Także myślę, że tyle można odpowiedzieć przy tym stanie.
Te elementy z resztą strategii się znajdują, one mogą być odnalezione zarówno na poziomie celów jak i na
poziomie przedsięwzięć. I na pewno też, jeszcze tak kończąc, na pewno też takiej specjalizacji gospodarczej nie
wykreujemy w tym horyzoncie strategicznym. Obawiam się, że te 5 lat mogły być zbyt krótkim horyzontem.
My raczej musimy skupić się na tym, aby utrwalić potencjał Kampusu, aby utrwalić pewne potencjały, które
dzisiaj występują w tym czasie, wzmocnić je po prostu”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „(…) Jestem reprezentantem Rybnickiej Rady Seniorów
i w strategii trzeba było zauważyć niż demograficzny oraz starzejące się społeczeństwo. To są dwa czynniki,
które będą powodowały wzrost albo zaniżenie naszego życia gospodarczego prawdopodobnie. Jak to się widzi
w strategii? ”
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Nie mówiliśmy nic o współpracy transgranicznej,
a myślę tutaj o Czechach. Ta współpraca transgraniczna jest w jedną stronę, nasi górnicy jadą do Czech i tam
pracują, ale czy Pan widzi takie możliwości, bo tak szczerze powiedziawszy próbowałem takie więzy
partnerskie nawiązać z Ostrawą, no nie bardzo Ostrawa jest zainteresowana, bardziej dla niej partnerem są
Katowice, ale czy my jesteśmy w stanie czymś ich zainteresować, żeby tą współpracę rozwijać? Parę słów na
temat tej współpracy”.
Dr Krzysztof Wrana – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego: „Jeżeli chodzi o demografię, to mamy
zarówno te elementy w diagnozie, bo tam możecie Państwo zauważyć, że są prognozy demograficzne, w tej
syntetycznej diagnozie, która jest wynikiem jakichś tam szerszych analiz. Mamy… znowu powiedziałbym tak:
my w tej strategii podchodziliśmy nie tyle do problemu, to znaczy nie chcieliśmy pokazywać problemu jako
takiego, a raczej szliśmy w kierunku pokazywania rozwiązań. Czyli np. kiedy tam się pojawia cel związany
z jakością życia, związany z jakością miejsca, jakością przestrzeni publicznych, to tam możemy odnaleźć
również to myślenie o seniorach, dlatego że wzbogacanie zakresu dostępnych usług, udogodnień,
odblokowywanie przestrzeni, to co tam widoczne jest w przedsięwzięciach strategicznych, to są oczywiście
elementy, które służą zarówno całej społeczności lokalnej, jak też pewnym wyróżnionym grupom. Na pewno od
tego tematu nie da się i nie należy od tego tematu uciekać, bo tak naprawdę te dwie grupy społeczne, które będą
kluczowe, to będzie rodzina. Czy potrafimy stworzyć warunki dla funkcjonowania rodzin na terenie miasta
i zatrzymania tych rodzin tutaj? Ale w związku… no niestety ze starzejącym się społeczeństwem, no musimy
też myśleć o tej tzw. „srebrnej gospodarce”, czyli o tych usługach, które będą i usługami publicznymi i znowu
usługami komercyjnymi. Więc w strategii, no ja mam takie przekonanie, że zarówno na poziomie diagnozy jak
też na poziomie celów i przedsięwzięć, tam te udogodnienia się pojawiają, jeżeli szczegółowo chcemy
przywołać jakieś zapisy, to myślę, że Pan Naczelnik Mateusz Motyka będzie chciał coś wskazać. Natomiast
sprawa współpracy transgranicznej to jest chyba jedno z największych wyzwań, które stoi, nawet nie przed
Rybnikiem, tylko przed całym subregionem zachodnim. Zobaczcie Państwo, jakie genialne położenie
posiadamy. My jako miasto i jako ten region. Naprawdę położenie, które jest niepowtarzalne na południowej
granicy. Mamy naszą autostradę, mamy bliskość aglomeracji i tak jak było to zapisane w strategii rozwoju
obszaru funkcjonalnego, jesteśmy rzeczywiście w stanie pełnić tę rolę zwornika między tymi aglomeracjami.
To wyzwanie jeszcze byłoby spotęgowane tym, że właściwie samorządy w Polsce dobrze sobie radzą ze
współpracą na polu edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, a znacznie gorzej radzą sobie na polu
gospodarczym. I to jest rzeczywiście rzecz, która stoi przed nami. W bodajże pierwszym celu strategicznym,
o ile nie mylę teraz, mieliśmy taki cel szczegółowy, który dotyczył… i mieliśmy jeszcze w celu strategicznym
czwartym, gdzie jest ja jakość zarządzania miastem, właśnie chodziłoby o inicjowanie takich projektów, które
byłyby projektami transgranicznymi. Naprawdę warto byłoby się zastanowić, na ile Rybnik wraz może
w partnerstwie nawet z innymi miastami z subregionu, byłby w stanie stworzyć ofertę usługową dla firm, które
plasują się w obszarze aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji ostrawskiej. To byłaby naprawdę świetna rzecz.
To mogą być oczywiście usługi typu twardego, usługi logistyczne, ale mogą to być usługi typu miękkiego,
te które są związane z gospodarką opartą na wiedzy. To jest luka, ale w ogóle w funkcjonowaniu samorządów
jest kilka takich luk, w które trudno wejść. Ja bym też powiedział o takiej luce, może nie ma to bezpośredniego
związku ze strategią, ale ma związek ze sposobem wdrażania tej strategii – partnerstwo publiczno-prywatne.
Ja wiem, że to jest pole minowe, to jest trudna sprawa. Ale jeżeli mamy rzeczywiście realizować strategie,
wdrażać strategie, poprzez łączenie rożnych potencjałów, różnych aktywności, różnej wiedzy, to aż się prosi,
żeby takie narzędzie było wykorzystywane. Ale wracając do położenia transgranicznego, rzeczywiście to jest
też odpowiedź… to nie jest odpowiedź, to jest też nawiązanie do tej specjalizacji, o której Pan Radny mówił –
wykreowanie usług dla podmiotów gospodarczych z aglomeracji górnośląskiej czy aglomeracji ostrawskiej.
Kapitalna rzecz”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jeszcze na koniec ostatnie pytanie: możliwość
i szanse i zasada wykorzystania naszego lotniska, oczywiście w powiększeniu o dodatkową funkcję – lotnisko,
które obsługuje tzw. mały biznes, ale w kontekście, że tego typu lotniska, no mamy bardzo blisko Pyrzowice,
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mamy Ostrawę. Są te lotniska, ale to nasze rybnickie lotnisko w Gotartowicach i obok strefa ekonomiczna,
rozwój właśnie tamtych funkcji Pana zdaniem, czy uzasadnione by to były działania?”
Dr Krzysztof Wrana – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego: „To mogłoby się wpisywać właśnie
w taką koncepcję, bo jeżeli zakładalibyśmy rozwój takich funkcji ponadlokalnych czy nawet
ponadregionalnych, transgranicznych, to funkcjonowanie lotniska może być uznawane jako atut. Z drugiej
strony Rybnik ma ten deficyt terenów inwestycyjnych, więc trochę tutaj jesteśmy na poziomie takiej decyzji
politycznej, który priorytet wybieramy, prawda? Na pewno jakaś pochopna rezygnacja z tych funkcji
lotniskowych nie jest wskazana. Warto się zastanowić, tym bardziej w świecie, kiedy coraz częściej mówi się
o tych funkcjach transportu intermodalnego czy multimodalnego, bo różnie to się nazywa. I jest to jakieś
dopełnienie. Oczywiście, mamy blisko lotnisko w Ostrawie, blisko w Pyrzowicach, ale jak mówimy o tych
funkcjach zwornikowych pomiędzy Katowicami, a Ostrawą, to może to lotnisko rybnickie byłoby takim
wypełnieniem. Nie wiem w jakiej skali, nie jestem specjalistą od tego, nie wiem w jakiej skali, nie wiem
w jakim zakresie, ale mogłoby się wpisywać w pewną koncepcję takich usług o charakterze ponadlokalnym”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. – 17. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku, nadanie statutu
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku, utworzenie Placówki OpiekuńczoWychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku, nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej –
Mieszkanie Nr 1 w Rybniku, utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie
Nr 2 w Rybniku, nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
oraz zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych
w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz
nadanie statutu
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekty
uchwał zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Dodała, że Komisja uzyskała zapewnienie, że
nikt z pracowników dotychczasowych placówek nie zostanie poszkodowany w związku z powstałymi
zmianami.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „ (…) sytuacja wyglądała w ten sposób, że dla tych osób te
zmiany oczywiście są niepokojące, ale od stycznia prowadziliśmy rozmowy zarówno z pracownikami jak i ze
związkami zawodowymi, bo część z tych osób wcześniej pracowała na karcie nauczyciela i należy do Związku
Nauczycielstwa Polskiego i do Solidarności Oświatowej. Wreszcie odbył się cykl spotkań w świetlicach
z rodzicami, żeby oni byli do tych zmian przygotowani i generalnie obecna sytuacja tj. efekt konsensusu, czyli
znalezienia wspólnego rozwiązania”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem zapytać o te świetlice środowiskowe. Czy miasto
ma wpływ na działalność tych świetlic? Czy mamy jakieś narzędzia do kontroli działalności tego typu
organizacji? Bo my dajemy granty, dzięki temu te świetlice działają”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Oczywiście te świetlice będą nadal finansowane ze
środków przyznawanych w ramach grantów, czyli zasady przyznawania tych środków i reguły będziemy
określali my, a w ramach wydatkowania środków publicznych jak najbardziej możemy kontrolować te
instytucje.”
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) Kto będzie sprawował nadzór nad tą placówką?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nadzór nad placówką będzie sprawował szef Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku. Centrum Administracyjne będzie
ulokowane w tym samym budynku, w którym jest ta placówka. Jak gdyby wyodrębnimy pion administracyjny
po to, żeby nie powoływać kolejnych administratorów na każdą placówkę z osobna”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) czy to będzie ta sama osoba, która będzie pełniła funkcję
dyrektora?”
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Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nadzór nad dyrektorem ma Zastępca Prezydenta
odpowiedzialny za dany obszar merytoryczny, czyli moja skromna osoba”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „O ile dobrze zrozumiałem Pana Prezydenta Masłowskiego, ten
cykl uchwał ma dotyczyć rozwiązań instytucjonalnych w tym zakresie i akurat te uchwały nie dotyczą wprost
świetlic środowiskowych, dotyczą je jakby w tym względzie, że one zostały tutaj pominięte jako rozwiązanie
instytucjonalne, tak?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dokładnie tak. Ten nowy statut, który wprowadzamy
w styczniu przyszłego roku spowoduje, że świetlic nie będzie w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych,
czyli jak gdyby świetlice wypadną spod ZOWu”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „W związku z tym ja mam pytanie do Pana Prezydenta
Kuczery. Bardzo przepraszam Pana Prezydenta, ale z oczywistych względów zależy mi tutaj na odpowiedzi
Pana Prezydenta. Czy Pan jest absolutnie przekonany do tego, że próba odcięcia jakiejś działki naszej
działalności jako miasta przez pryzmat jednego doświadczenia, jednej dzielnicy, a nie próbowanie podjęcia
działań takich, gdzie zdynamizujemy, gdzie damy szansę na po prostu bardziej skuteczne działania, ale
w ramach miasta? Dlaczego mam takie obawy? No pójście, troszeczkę sam sobie zaprzeczam, bo przed
chwileczką sam pytałem o efektywność w innej sferze, aczkolwiek jeżeli chodzi o takie dziedziny jak
wychowanie, jak edukacja, ja jestem bardzo ostrożny i uważam że tutaj stały nadzór miasta, no takie
bezpieczeństwo w połączeniu z kompetencją tych osób, które znają się na funkcjonowaniu tego typu rzeczy,
mogłoby przynieść, że tak powiem, że tak powiem daleko większe efekty i z drugiej strony zapewniłoby to
bezpieczeństwo, o którym mówiła Pani Radna Wałach. Dlatego pytam wprost, czy to jest Pana decyzja
i z czego ona wynika?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Panie Radny, powiem tak, my w ramach zarządu jesteśmy
bardzo zgodni i zdecydowanie takie też jest moje stanowisko. Powiem tak: tak naprawdę osoby, które będą
realizowały te działania na pewno mają doświadczenie. Chodzi bardziej jakby o formę prawną. Rozumiem Pana
obawy, bo wychowanie dzieci i młodzieży na pewno jest tym elementem, który społecznie w samorządzie jest
bardzo, bardzo istotny w perspektywie wymiany pokoleń, w perspektywie jakby tworzenia podstaw
kulturowych narodu, pewnych modeli społecznych. Ale z drugiej strony i tu nawiązując trochę do strategii,
która przed chwilą była omawiana mówiliśmy o tym, że należy kreować liderów lokalnych, należy powierzać
ten zakres obowiązków, który można właśnie w taki typ organizacji, która jest niejako oddolna. I w ten sposób
rozumiem te przekształcenie. To nie jest brak zaufania do instytucji miejskich jako takich. Tylko tak naprawdę
życie pokazuje i to nie tylko w Polsce, że generalnie organizacje, które są oddolne, są kreowane przez podmioty
tych właśnie lokalnych liderów, radzą sobie po prostu lepiej. Oczywiście miasto będzie miało kontrolę w osobie
Pana Prezydenta Masłowskiego nad tym co tam się dzieje. Nie chciałbym, żeby tutaj było takie wrażenie, że tak
naprawdę nie mamy żadnego wpływu na to co się dzieje w tego typu instytucjach”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, ja mam pytanie bo interesują mnie dwie takie
świetlice środowiskowe, ta w Niedobczycach i Niewiadomiu. I teraz, jeżeli nie zgłosi się żadna organizacja
pozarządowa na prowadzenie takowych świetlic od 1 stycznia 2016 r., co będzie wtedy? I drugie pytanie: czy
organizacje pozarządowe otrzymają od miasta lokale, w których te świetlice będą utworzone? Czy jak to będzie
wyglądało w Pana opinii?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta: „Odpowiadając na pierwsze pytanie, istnieje teoretycznie takie
zagrożenie, natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby doszło do takiej sytuacji (…) tzn. zainteresowani pojawiają
się już na tym etapie, a konkurs będzie prawdopodobnie, jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę dzisiaj, dopiero
w listopadzie. A już dzisiaj są organizacje, które pytają, zarówno rybnickie jak i zewnętrzne. A poza tym udało
mi się namówić pracowników tych świetlic do założenia własnych organizacji, bo w ich interesie leży to i oni
takie rozwiązanie zaakceptowali, żeby zająć się tym samodzielnie. Mamy zamiar przekazać placówki razem
z budżetami po to, żeby tym osobom dać bezpieczeństwo i pewność. Nie chcemy zmieniać lokalizacji ani
w
Niedobczycach ani w Niewiadomiu. Lokalizacje muszą się zmienić jeżeli chodzi o świetlicę
w Śródmieściu, dlatego że świetlica przy Bazylice nie spełnia żadnych wymogów pożarowych, tam jest jedno
wejście i to jest w ogóle niebezpieczne na chwilę obecną i mnie bardzo niepokoi, że ta świetlica ciągle w tym
miejscu funkcjonuje. Tak samo jest w Chwałowicach, gdzie świetlica mieści się w jednym takim no zaułku
ślepym w gimnazjum. Pomysł jest na przeniesienie świetlicy do Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum. Mamy
lokalizacje wybrane. Lokalizacje są zaakceptowane i przez pracowników i przez rodziców”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej – Przystań w Rybniku, nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań
w Rybniku: /Głosowanie 12/
Za – 16 radnych
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Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce OpiekuńczoWychowawczej – Przystań w Rybniku: /Głosowanie 13/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku: /Głosowanie 14/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosownia za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce OpiekuńczoWychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku: /Głosowanie 15/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosownia za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenie Placówki OpiekuńczoWychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku: /Głosowanie 16/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosownia za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce OpiekuńczoWychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku: /Głosowanie 17/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
Przystąpiono do głosownia za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej
Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu: /Głosowanie 18/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 radnych
18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu
Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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 19/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
19. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Finansów.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/
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Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Na salę wróciła Radna Małgorzata Piaskowy.
20. Wydzierżawienie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały wraz z ustna autopoprawką.
Poinformował, że został ogłoszony tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku
z tym zapis „/tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami/” powinien otrzymać brzmienie:
„/tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 782/”.
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 21/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
21. Zbycie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały wraz z ustna autopoprawką.
Poinformował, że został ogłoszony tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku
z tym zapis „/tekst jednolity – Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami/” powinien otrzymać brzmienie:
„/tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 782/.
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 22/
Za – 20 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymało się – 0
22. 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 23/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
23. Ustanowienie służebności gruntowej.
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 24/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
24. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych
lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania
bonifikat.
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Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Łukasz Dwornik – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 25/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
25. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika
obejmującej obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 2
Tomasz Cioch – Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały.
Przedstawił uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w okresie od 5 stycznia
2015 r. do 17 lutego 2015 r.:
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 2: /Głosowanie 26/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 5: /Głosowanie 27/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 8: /Głosowanie 28/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 9: /Głosowanie 29/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 10: /Głosowanie 30/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 11: /Głosowanie 31/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 13: /Głosowanie 32/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 15: /Głosowanie 33/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 19: /Głosowanie 34/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 20: /Głosowanie 35/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 21: /Głosowanie 36/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 27: /Głosowanie 37/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 28: /Głosowanie 38/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 31: /Głosowanie 39/
Za – 20 radnych
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Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 32: /Głosowanie 40/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 33: /Głosowanie 41/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 36: /Głosowanie 42/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 38: /Głosowanie 43/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 39: /Głosowanie 44/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 45: /Głosowanie 45/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 46: /Głosowanie 46/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 47: /Głosowanie 47/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 48: /Głosowanie 48/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 49: /Głosowanie 49/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 50: /Głosowanie 50/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 51: /Głosowanie 51/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 53: /Głosowanie 52/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 54: /Głosowanie 53/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 55: /Głosowanie 54/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 56: /Głosowanie 55/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 59: /Głosowanie 56/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.

Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 61: /Głosowanie 57/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 62: /Głosowanie 58/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
O godz. 20:45 sale opuścił Radny Wojciech Piecha.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 64: /Głosowanie 59/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 70: /Głosowanie 60/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Kolejno przedstawił uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w okresie od
13 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r.:
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 1: /Głosowanie 61/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 2: /Głosowanie 62/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 3: /Głosowanie 63/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 64/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
b) MPZP 13
Tomasz Cioch – Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały.
Przedstawił uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w okresie od 5 stycznia
2015 r. do 17 lutego 2015 r.:
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 1: /Głosowanie 65/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 2: /Głosowanie 66/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 9: /Głosowanie 67/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 10: /Głosowanie 68/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 11: /Głosowanie 69/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 12: /Głosowanie 70/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 13: /Głosowanie 71/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 16: /Głosowanie 72/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 18: /Głosowanie 73/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że uwaga została nieuwzględniona przez Komisję. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 74/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
c) MPZP 19
Tomasz Cioch – Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 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 75/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
26. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta
Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
Tomasz Cioch – Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 76/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
27. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień
6 września 2015 roku.
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 77/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
28. Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
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 78/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 min. przerwy w obradach.
29. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej
przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
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.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, w uzasadnieniu do uchwały czytamy, że nasz
regulamin należy dostosować do prawa przewozowego. W tym celu od pasażera bez ważnego biletu, oprócz
opłaty dodatkowej, która jest określona w regulaminie, należy pasażera obciążyć opłatą za bilet. W związku
z tym nasuwa się pytanie: od jak dawna nasz regulamin jest niedostosowany do obowiązującego prawa w tym
zakresie? To pierwsze pytanie, a drugie: co z przewozem bagażu bez ważnego biletu?. Artykuł 33a Prawa
przewozowego jednakowo traktuje kontrolę biletów w przewozie osób i bagażu. Czy to znaczy, że nasz
regulamin nadal będzie niedostosowany do obowiązującego prawa i w konsekwencji za jakiś czas znowu
będziemy go nowelizować? I jeszcze trzecia sprawa, na obradach VIII sesji Rady Miasta obiecał mi Pan
poprawić skrzyżowanie Buzowice, obiecał Pan, że będzie napisane z dużej litery, nie jest napisane więc kolejny
raz o to proszę”.
Łucja Pierchała – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „Proszę Państwa, uzasadnienie dla Radnych jest
bardzo skromne nad czym ubolewam. Gdyby było prawidłowe i obszerne, nie byłoby wątpliwości Pani Radnej,
które są słuszne. Nie idzie proszę Państwa o dostosowanie naszej uchwały do prawa. Nasza uchwała jest dobra
i prawidłowa, ponieważ wypełnia dokładnie zakres delegacji ustawowej. Obowiązkiem Rady było uchwalić
w tej uchwale te sprawy, które tam są. Kwestia, że jeżeli ktoś jedzie bez biletu, to wtedy, kiedy jest złapany,
ma w pierwszej kolejności zapłacić ten bilet plus opłatę dodatkową. Ta kwestia wynika z przepisów 33a Prawa
przewozowego i tej kwestii, że trzeba go skasować najpierw za ten bilet i walnąć mu tą dodatkową, na dobrą
sprawę nie trzeba wcale w uchwale powtarzać, ponieważ w prawie miejscowym, a ta uchwała jest prawem
miejscowym, nie powtarza się uregulowań ustawowych. W czym jest problem? Problem jest w niezrozumieniu
przez ludzi, dlaczego ja mam zapłacić za ten bilet, skoro mi tu kasujecie opłatę dodatkową, która jest
horrendalnie wysoka, podczas kiedy staje ten człowiek przed tym regulaminem, który wisi w autobusie i mówi:
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a tu nic nie ma na ten temat. Nie ma, bo być nie może i nie powinno. Ale żeby wyeliminować tego rodzaju
zbędną dyskusję i tłumaczenie pasażerowi, że to, że ma zapłacić za bilet, którego nie raczył kupić, to wynika
z Prawa przewozowego art. 33a, a opłata dodatkowa w wysokości ustalonej przez naszą Radę jest w uchwale,
ponieważ delegacja do tego jest dla Rady, żeby mu tego nie tłumaczyć, to informacyjnie w tym punkcie jest
konstrukcja - oprócz opłaty dodatkowej zapłacisz też za bilet. Żeby ten człowiek wiedział, że te 3,80 zł czy
1,70 zł musi zapłacić, bo nie raczył tego kupić, a za fakt, że się dał złapać, bo jedzie na gapę – opłata
dodatkowa. Także moim skromnym zdaniem, niezbyt fortunne jest sformułowanie, że jest to dostosowanie
naszej uchwały do obowiązującego prawa. Raczej jest tam ta poprawka, ta zmiana ma na celu doinformowanie
pasażera, że opłata dodatkowa to jest wysoka kwota i to Rada uchwaliła taką wysoką, a to dodanie, że oprócz
niej zapłacisz jeszcze za bilet, którego nie kupiłeś, ma tam walor informacyjny. Śledziłam rozwiązania u innych
przewoźników, innych organizatorów transportu. Każdy też starał się to jakoś tak właśnie przemycić, bo nie
wolno napisać, że Rada uchwala, że za jazdę bez biletu to należy zapłacić za bilet i należy uiścić opłatę
dodatkową, ponieważ Radzie nie wolno dekretować zapisu, że ma zapłacić za bilet, bo o tym już postanowił
Sejm w Prawie przewozowym. Więc nie wolno wychodzić poza zakres delegacji Radzie, prawda? Ale to jest
tak praktyczna kwestia, którą trzeba ludziom, którzy nie wiedzą, gdzie szukać źródła, czasami łopatologicznie
wyłożyć. Temu służy ta poprawka. Dlatego jeszcze raz wracam do początku: uzasadnienie jest za skromne,
powinno być bardziej obszerne, optowałam za tym, no niestety jest jednozdaniowe, tak widocznie autor
uchwały zdecydował”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Nie uzyskałam odpowiedzi, co z bagażem, bo o tym nasza
uchwała nie pisze”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „To regulamin określa, co w sytuacji jeżeli będzie uiszczona
zapłata potem tak samo jest ponoszona opłata dodatkowa za nieuregulowany bagaż. Pytanie w tym momencie,
czy będzie to tylko nieuregulowany za nadmierny bagaż, na który trzeba dokupić bilet? Jest na podobnej
zasadzie, będzie traktowany”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ale tego w uchwale nie pisze”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Więc jeżeli będzie taki problem się pojawi, różnice
interpretacyjne, bardzo możliwe, że będziemy musieli to doszczegóławiać, tak jak przed chwileczką było
powiedziane. Na razie z zaleceń pokontrolnych wyszła ta sprawa. W związku z powyższym regulujemy tą
sprawę traktując, że jednak zapisy naszego regulaminu, przynajmniej dla nas dotychczas, przez cały czas były
naszym zdaniem jednoznaczne i zrozumiałe, natomiast no w tym konkretnym przypadku, tak jak wyjaśniała to
Pani Mecenas, jest doszczegółowienie pewnego zapisu ustawowego”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 79/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
30. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
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 80/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
31. Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście.
Klaudia Korduła-Krybus – Kierownik Biura Obsługi Rady omówiła projekt uchwały.
Andrzej Wojaczek odczytał sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w
przedmiocie zmiany w statucie Dzielnicy Śródmieście. (załącznik do protokołu).
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 81/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
32. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika odczytał pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych z dnia
16 czerwca br. dot. naboru kandydatów na ławników. (załącznik do protokołu).
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 82/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
33. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił 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 83/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
34. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Małgorzata Piaskowy – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, pierwszy raz spotykam się z tym, że jest
przedstawiany projekt uchwały i pod nim podpisuje się anonimowa grupa Radnych. Ze względu na jawność
życia samorządowego myślę, że powinniśmy poznać nazwiska Radnych, którzy przygotowali ten przedstawiany
projekt uchwały. I drugie pytanie, Panie Prezydencie pół roku mija od czasu Pana zaprzysiężenia i już
podwyższamy Panu wynagrodzenie. Pragnę przypomnieć, że pracownicy Urzędu Miasta przez ostatnie 3 lata
nie dostali żadnej podwyżki, a ostatnia podwyżka, którą otrzymali to było 100zł brutto. Dlatego też uważam, że
pół roku to zbyt krótki czas, żeby od razu podnosić Panu wynagrodzenie”.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta Rybnika: „Mam kserokopię tego wniosku więc udzielając odpowiedzi
na pierwsze pytanie. Wniosek jest podpisany: Pani Krystyna Stokłosa, Pan Tadeusz Białous, Pani Małgorzata
Piaskowy, Mariusz Wiśniewski, Łukasz Kłosek, Mura Jan, Kurpanik Franciszek, Wojciech, przepraszam, nie
umiem odczytać nazwiska, ale jest tak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wynagrodzenie Pana Prezydenta
w Mieście Rybnik zawsze było najwyższe dopuszczalne, 40% dodatku specjalnego, bo takie jest maksymalne,
od czasów, od kiedy jest taryfikator. Wynagrodzenie, które Państwo ustaliliście w grudniu nie było
maksymalne. Więc teraz jest jak gdyby powrót można powiedzieć dla nowego Prezydenta, można to różnie
nazywać, ale jest powrót do dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta. Jeśli chodzi o urzędników to
faktycznie, są nagrody, są premie, jak są oszczędności na funduszu wynagrodzeń – są dodatkowe nagrody
wg zasług, natomiast Pan Prezydent ma tylko pensję, nie otrzymuje żadnych nagród, bo tak przewiduje ustawa”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem zabrać głos w tej sprawie dlatego że wspólnie
z Panią Krystyną Stokłosą byłem jednym z inicjatorów tego wniosku. Mianowicie porównaliśmy sobie
wynagrodzenia szefów miast, bądź też gmin ościennych, sprawdziliśmy również jak to wyglądało w Rybniku
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w latach poprzednich. Nie da się ukryć, że 140 tys. miasto, zakres odpowiedzialności Pana Prezydenta, ale
również porównanie wynagrodzenia Pana Prezydenta z Wiceprezydentami, bądź też z osobami, które pracują
w zarządzie, no to jest pewna rzecz, która powinna być może powinna być na tym samym poziomie. Serdecznie
dziękuję Radnym, którzy poparli tę inicjatywę. To nie była inicjatywa klubów Radnych, tylko po prostu grupy
Radnych. Ona w żadnym wypadku nie była Panie Radny ukryta, jawnie możemy te nazwiska podawać, dlatego
że też poczuwamy się tak jakby do odpowiedzialności za ten wniosek i nie widzimy w tym żadnego problemu.
Warto porównać sobie te poziomy wynagrodzeń i też wziąć pod uwagę zakres odpowiedzialności i to, że tak
jakby wyrównujemy do tego wynagrodzenia, które zwyczajowo w Rybniku było ustalone jako wynagrodzenie
Prezydenta”.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny, muszę Panu powiedzieć, że pod tym
wnioskiem się podpisuję również ja, choć fizycznie nie złożyłem podpisu, ale również byłem jednym
z tych inicjatorów i nie mogłem, bo nie było mnie wtedy w mieście i nie mogłem tego uczynić osobiście, żeby
termin zachować, ale również się pod tym wnioskiem podpisuję”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam pytanie do radcy prawnego w dwóch kwestiach.
Po pierwsze, w statucie miasta zostało określone jakie warunki formalne powinna spełniać każda z uchwał
i jako jeden z warunków jest podanie wnioskodawców. Czy określenie grupa radnych w przekonaniu radcy
jest wystarczającym spełnieniem tej dyspozycji statutu? To jest pierwsza moja wątpliwość. Druga moja
wątpliwość natury formalnej polega na tym, że uchwałą z 18 czerwca ustalamy, chcemy ustalić wynagrodzenie
Pana Prezydenta z dniem 1 czerwca, czy to jest możliwe? To jest druga wątpliwość. I mam też pytanie do
jednego z wnioskodawców, np. do Pana Tadeusza Białousa, o podanie, no bo w uzasadnieniu, które znaleźliśmy
wszyscy, mamy podane ramy prawne, w jakich funkcjonujemy. Usłyszeliśmy tutaj o porównaniu do ościennych
miast, nie we wszystkich przypominam Panu Przewodniczącemu, zmienili się prezydentowie. Większość z nich
zapracowało, przez swoją ciężką pracę, na takie, a nie inne oceny. W moim przekonaniu, takim miejscem, do
tego, żebyśmy my, jako Rada mogli miarodajnie ocenić Prezydenta z pewnością wysoko, jak do tej pory, ale
takim krokiem milowym i czasem do podejmowania takiej decyzji będzie sytuacja, albo przynajmniej
skonstruowania budżetu, który przekona zdecydowaną większość Rady albo wykonania jakiegoś budżetu. W tej
chwili, o czym wszyscy pamiętali, oceniając realizację budżetu przez Pana Prezydenta, był to budżet
poprzednika. Z tych względów poproszę o jakieś uzasadnienie realne, jakie to osiągnięcia przekonały Pana
Tadeusza do poparcia tego wniosku?”
Łucja Pierchała – Przedstawiciel Biura Radców Prawnych: „§26 statutu - z inicjatywą podjęcia uchwały
może wystąpić grupa co najmniej 5 radnych - to jest odpowiedź na pierwszy wniosek formalny, tych nazwisk
tam jest więcej niż 5 więc uchwała jest prawidłowo zgłoszona. Jak idzie o podjęcie tej uchwały z dniem
dzisiejszym z mocą od 1 czerwca - ta uchwała nie ma mocy prawa miejscowego, ta uchwała to nie jest prawo
miejscowe, natomiast zasada lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz dotyczy prawa miejscowego.
A i od tego, od tej zasady są wyjątki. W art. 4 naszej ustawy o… taka długa nazwa, przepraszam, że tytułu w tej
chwili nie przytoczę, który reguluje kwestię wejścia w życie prawa miejscowego, także art. 4 (…) także reguluje
sytuację, kiedy można nawet aktowi, który ma rangę prawa miejscowego nadać moc wsteczną. Ta kwestia tu
w ogóle nie wchodzi w grę, bo tak jak powiedziałam, ta uchwała jest uchwałą zwykłą, nie ma mocy prawa
miejscowego i ustalenie tego wynagrodzenia od 1 czerwca jest absolutnie dopuszczalne”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Widzę że pojawiają się wątpliwości tutaj na tej sali, jeżeli
chodzi o wynagrodzenie Prezydenta. Próbujemy go oceniać za te pół roku. Moje zdanie jest troszkę inne.
Zresztą ja już to na którejś sesji, jak ustalaliśmy wynagrodzenie jeszcze dla Pana Prezydenta Fudalego, kiedyś
podkreśliłem temat jeden, że pełnienie funkcji Prezydenta wiąże się z ogromną odpowiedzialności i prestiżem.
I chociażby za to należy się godziwe wynagrodzenie. Wynagrodzenie Pana Prezydenta obecne jest
porównywalne z wynagrodzeniem w bardzo małej gminie. No to jest jakieś nieporozumienie, to jest po prostu
wstyd dla nas i dla naszego miasta, że zgodziliśmy się, żeby Pan Prezydent miał takie wynagrodzenie jak do tej
pory. Panie Radny, mówił Pan o ocenie, ja myślę tak, że najlepszą oceną pracy i działalności Pana Prezydenta
w najbliższym czasie będą najbliższe wybory. Wtedy wyborcy ocenią to jak pracował, czy mógł lepiej, czy
mógł gorzej, czy przyniósł chwałę temu miastu, czy też nie. I tak jak mówię, to nie my powinniśmy oceniać
i kompetencje i zakres działań i formę działań Pana Prezydenta, to zrobią za nas wyborcy”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta Rybnika: „Głosi się jeszcze Pan Łukasz Kłosek. Ja mam taką
prośbę do Pana, Panie Łukaszu, żeby zrezygnować może z tej dyskusji. Każdy z Radych ma prawo
wypowiedzieć się w głosowaniu i to jest żenujące, wydaje mi się najbardziej dla Prezydenta i dajmy temu
spokój”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 84/
Za – 16 radnych
Przeciw – 2 radnych
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Wstrzymało się – 2 radnych
35. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Ja oczywiście zasięgam wszystkich opinii na przedsesjach i trochę mi
jest niezręcznie, że się powtórzę z przedsesji, ale czym chcę się zająć? We wtorek mieliśmy przedsesję,
we wtorek również było w Boguszowicach spotkanie, zebranie pierwszoklasistów w szkole. I tam poszła czy
idzie taka informacja nieprawdziwa, która mówi o tym, że Pan Prezydent wycofał się z budowy przedszkola.
Ja już teraz nie będę uzasadniał tego dlaczego w Boguszowicach, bo nie jest konieczne żeby nie przedłużać
i szanować Państwa czas stąd chciałbym Panie Prezydencie żebyśmy się, żeby Pan Prezydent się na ten temat
wypowiedział żeby do mieszkańców dotarła taka informacja, że myślę… tzn. jestem przekonany bo takie
rozmowy prowadzimy, że przedszkole w Boguszowicach w tej chwile jest mocno rozważane natomiast decyzja
myślę że zapadnie niedługo będzie to decyzja pozytywna”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Chciałem tutaj przede wszystkim uspokoić nastroje, to nie jest tak, że
miasto się wycofuje z budowy tego przedszkola. Pojawiły się okoliczności sfinansowania tej inwestycji nowe
związane oczywiście ze środkami unijnymi i ja bym bardzo prosił, żeby gdzieś tam takie nastroje pod tytułem
nie budujemy gasić bo na tym etapie jeszcze nic nie zostało postanowione. Czekamy oczywiście na wiążące
decyzje Marszałka. Jestem z nim umówiony na rozmowę w przyszłym tygodniu mniej więcej gdzieś
w środku tygodnia i po tej rozmowie będę miał jasność co do finansowania tej inwestycji w dotychczasowych
propozycjach, które się pojawiły. Jeżeli chodzi o uzupełnienie mojej wypowiedzi Pan Prezydent Świerkosz”.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Temat jest trudny, ale nie jest to temat, w którym
zachodziłaby obawa, będzie w jakikolwiek sposób pogrzebany. Państwo otrzymaliście w stosownym czasie
odpowiednie materiały, bo przekazywaliśmy do Biura Rady. Państwo zapoznaliście się i z tą mapą, która była
przygotowana dla Was ale jak sądzę również i z tą treścią tej informacji, która była na stronie drugiej i trzeciej.
To jest drodzy Państwo, także my wiemy i mamy świadomość tego jak trudna i skomplikowana jest sytuacja
i demograficzna i lokalowa w Dzielnicy Boguszowice Stare. W związku z tym temat nie zostanie zapomniany.
Chciałbym uspokoić tak jak Pan Prezydent - temat nie zostanie zapomniany i jesteśmy na razie na etapie tylko
i wyłącznie pozyskania pewnej informacji co do współfinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych.
Kiedy ta informacja zostanie do nas przekazana i będziemy mieli jasność czy to będzie możliwe do
dofinansowania czy nie, będą podejmowane dalsze kolejne kroki i dalsze kolejne warianty naszego
postępowania będą rozważane. Docelowo przedszkole w Boguszowicach Starych będzie musiało powstać”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Ja chciałam w tym samym temacie, ale Pan Radny Mura mnie
wyprzedził więc jedynie prośba do Pana Prezydenta, żeby nie zapomnieć o tej inwestycji. Ona była obiecana
mieszkańcom i o ile sobie dobrze przypominam, to przedszkole miało już funkcjonować od września tego
roku”.
Kurpanik Franciszek – Radny Miasta Rybnika: „Wsłuchując się w prośbę Pana Przewodniczącego postaram
się bardzo krótko dzisiaj swoje wypowiedzi tutaj przeprowadzić. Na samym początku chciałem podziękować
Panu Prezydentowi oraz Panu Prezydentowi Koperowi za dawno oczekiwaną inwestycję. Taką bardzo malutką
inwestycję, o którą prosiłem Pana Prezydenta Fudalego przez bardzo długi okres czasu, nie udało się, ale
wreszcie mamy pulsujące światła na przejściu dla pieszych tutaj na ulicy Wodzisławskiej za co serdecznie
dziękuję i mieszkańcy również do mnie dzwonią z podziękowaniami, że wreszcie udało się ten temat załatwić.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz: chciałbym tak bardzo szybciutko przedstawić wniosek do Pana Prezydenta.
Ja może szybciutko go przeczytam: zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem dotyczącym dokonania zmian
w zapisach w opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Rybnika polegającym na
ograniczeniu bądź wykreśleniu zapisu dotyczącego przeznaczenia dopuszczalnego na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej interesowności. Panie Prezydencie w chwili obecnej
w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego mamy do czynienia z sytuacją umożliwiającą
szczególnie deweloperom możliwość budowy budynków wielorodzinnych na terenach, dla których
podstawowym przeznaczeniem w planie jest zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności. Zabudowa
wielorodzinna pojawiająca się wśród małych budynków jednorodzinnych bardzo często zakłóca ład
przestrzenny oraz powoduje problemy komunikacyjne, parkingowe i tzw. ogólnosąsiedzkie. Taka sytuacja
występuje na terenie kilku dzielnic w naszym mieście. Nie mieszajmy zabudowy jednorodzinnej
z wielorodzinną. Wyznaczmy w następnych planach zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe
studium na których zarówno zabudowa jedno jak i wielorodzinna będzie mogła powstawać osobno tworząc ład
przestrzenny i pełną harmonię. Panie Prezydencie kieruję ten wniosek do Pana w imieniu własnym jak
i mieszkańców Dzielnicy Zamysłów oraz innych dzielnic, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami budowy,
często kompleksu budynków wielorodzinnych tuż obok ich posesji, a znajdujących się wśród wybudowanych
często nowych domków jednorodzinnych. Mam nadzieję, że Miejska Pracownia Urbanistyczna podejmie się
tego zadania, a efekty ich pracy zostaną przyjęte z zadowoleniem i uznaniem przez mieszkańców naszego
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miasta. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie to jest naprawdę problem. Ludzie, którzy pokupili działki
w terenach gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa jednorodzinna po krótkim czasie jak wybudują
okazuje się, że tuż za płotem powstają dość spore budynki, gdzie zagęszczenie, że tak powiem przyszłych
mieszkańców będzie dość spore na stosunkowo niewielkim terenie. Powoduje to kłopoty komunikacyjne, brak
miejsc parkingowych, stawanie na drogach często nieprzygotowanych załóżmy do tej ilości pojazdów, jest to
naprawdę problem. Druga rzecz: żaden z tych ludzi, który wybudował malutki domek jednorodzinny marzył
o tym, żeby mieć tak zwany święty spokój nawet za płotem. Natomiast tutaj dochodzi do tego, że mu
z pierwszego, drugiego piętra czasami zaglądają bezpośrednio do łazienki. Także myślę, myślę że wniosek jest
zasadny i bardzo proszę o rozważenie tej mojej prośby. W związku z tym, że mamy dość późną porę chociaż
patrząc tak wstecznie nie jest jeszcze tak źle przedstawię pytania, które chciałem załóżmy zadać na sesji
natomiast w związku z tym żeby nie przedłużać po prostu będę prosił Pana Prezydenta o odpowiedź na piśmie.
Myślę będzie, będzie szybciej”. Ponadto zapytał o kwestię związane z drogą Pszczyna-Racibórz, ul. Witosa,
ul. Polną, ul. Młyńską oraz o znaki drogowe. Pytania zostały złożone na piśmie. (załącznik do protokołu).
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) To taka moja refleksja, krótka uwaga. Na pewno trzeba
tutaj regulamin pracy Rady zmienić. To jest niemożliwe, żeby przez tyle czasu, skoro ma to Pan napisane na
piśmie to jest, to dlaczego Pan po prostu tego złoży. No przecież to jest, Panie Franku, no litości (…) To trzeba
po prostu zmienić”.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Co do wniosku rzeczywiście takie informacje tu spływają.
Myślę, że Pan Pełnomocnik dwa słowa na ten temat teraz może powie. Jeżeli chodzi o kwestie drogowe
odpowiem po prostu na piśmie żeby nie przedłużać. Rzeczywiście kilka myślę palących problemów
z Zamysłowa zostało nam ukazanych”.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„Ja naprawdę postaram się bardzo krótko. Sprawę rzeczywiście mamy taką wadę planów. Ona nie występuje
w kilku dzielnicach, ale w zasadzie we wszystkich. Oczywiście będziemy to regulować systematycznie tam
gdzie wprowadzamy zmianę planu tam eliminujemy to dopuszczenie budynków o sześciu lokalach
mieszkalnych, bo to chodzi o ten zapis dokładnie. Nie wiem dlaczego taka była strategia, rozpraszała
niepotrzebnie zabudowę. Natomiast problem nie polega na tym tam gdzie zmieniamy bo to już się jak by dzieje
i będziemy zmieniać, tylko na tym gdzie te plany mamy w tej chwili prawomocne, bo mamy takie sytuacje w tej
chwili no i niestety słuszne protesty mieszkańców. Natomiast inwestorzy działają zgodnie z zapisami planu.
Mogą te budynki realizować. Taki jest stan na dziś. Niestety nie możemy jakby tutaj przyspieszyć tego procesu
ani zmienić struktury bo rozumiem, że miał Pan na myśli głównie to co się w tej chwili dzieje i rzeczywiście
słuszne protesty mieszkańców. No przyznam szczerze, że jesteśmy bezradni. No mamy prawo miejscowe no
tak, tak Rada uchwaliła swojego czasu te plany no i inwestorzy próbują to jeszcze wykorzystać, te szczątki tych
miejsc, które mają. Tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Będziemy ich namawiać do tego, żeby jednak
racjonalnie podeszli i nie realizowali swoich praw w tym zakresie jak planują, natomiast tutaj przełożenie mamy
dość, dość słabe bo niestety zapisy prawa takie są jakie są”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Prezydencie będzie odpowiedź na piśmie ja rozumiem.
Nie ma sensu w tej chwili, żeby tutaj prowadzić dyskusję. Podejrzewam, że Pan Kurpanik jest członkiem
komisji gospodarki przestrzennej, tam jest pole do popisu, tam można na te tematy rozmawiać”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Na początku chciałem podziękować Panu Prezydentowi, Panu
Prezydentowi też Koprowi, Rybnickim Służbom Komunalnym, Panu Dyrektorowi Grycmanowi i Pani Dorocie
z RSK za pomoc mieszkańcom Niedobczyc i wymienienie nawierzchni ulicy Górnośląskiej na skrzyżowaniu
z Modrzewiową i Janasa poprzez sfrezowanie asfaltu. Myślę, że no kilkadziesiąt osób jest Państwu za to
wdzięcznych. Druga sprawa, szybciutko, zwrócił się do mnie (…) komandor sekcji żeglarskiej KS Górnik
Boguszowice i prosił mnie o wsparcie. Chodzi o tą uchwałę, która została dzisiaj wycofana z obrad i bardzo
bym prosił o zaproszenie na spotkanie w tej sprawie albo poinformowanie mnie jak to się skończyło. I ostatnia
sprawa: szanowni Państwo chciałem się odnieść do artykuły w Tygodniku Rybnickim z dnia 26 maja 2015 roku
- czy nie szkoda pieniędzy na Radę Miasta, na sesji trwa dzielnicowy koncert życzeń. Otóż proszę Państwa ja
chcę przypomnieć artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi: Radny obowiązany jest kierować się
dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia. Nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Proszę Państwa w dowód na to, że mieszkańcy
oczekują od Radnych skutecznego działania, ale i mówienia o tych sprawach lokalnych na sesji co jest
umocowane w tejże ustawie o samorządzie gminnym jest frekwencja w wyborach do Rady Dzielnic, która
wynosi 2,4 % i to nie jest przypadkowy wynik. Jak my nie będziemy mówić o tych sprawach, jak nie będziemy
tych spraw mieszkańcom załatwiać to oni nas potem ocenią za trzy lata”.
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Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „W związku z rozlatującą się halą na ulicy Przemysłowej
mimo zabezpieczenia przez Urząd Miasta tego, przez Rybnickie Służby Komunalne w dalszym ciągu ta
podstawa tego budynku się rozpada, cegły wylatują i prosiłbym o wystąpienie Urzędu Miasta do Nadzoru
Budowlanego, żeby naprawdę temu się przyjrzeć. Nie dość, że my nie możemy tego zlikwidować i sprzedać
komuś, żeby z tym porządek zrobił to teraz jeszcze będzie zagrażało żeby coś takiego się nie wydarzyło jak na
ulicy Gliwickiej z murem przy stadionie. To też taki przypadek jest, trzeba się zabezpieczać jakoś. Bardzo bym
prosił. Ja już tutaj się zwróciłem do Pana Abrahamowicza w tej sprawie tak samo, żeby tym tematem się zajął
w jaki sposób to w tej chwili zabezpieczyć albo przeznaczyć, jeżeli to jest taka kwalifikacja, że to się
zabezpiecza, nie zabezpiecza bezpieczeństwa podstawowego dla mieszkańców przechodzących tam, to można
by było wtedy jakieś ruchy w tym temacie zrobić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: informuję, że
spotkaliśmy się z przedstawicielami PKP PLK odnośnie przecisku przy dworcu PKP na Paruszowcu. Tam
określone zostały warunki i wyceny. Temat już w też został ruszony zgodnie z moją informacją z ostatniego
posiedzenia sesji (…)”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Na temat ulicy Przemysłowej - Pan Pełnomocnik za chwilę,
a co do PKP - tutaj rzeczywiście no trzymamy rękę na pulsie. Jest kwestia remontu do którego PKP się
przygotowuje. Nie chciałbym tutaj wychodzić zbytnio przed orkiestrę, ale pewne nadzieje wobec tej wizyty
tutaj, no pewne nadzieje z tą wizytą wiążę, no tak powiem”.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„Odnośnie tego budynku na ulicy Przemysłowej - on w zasadzie już w tej chwili się kwalifikuje do rozbiórki.
Tam już nie ma mowy o zabezpieczaniu tylko raczej o rozebraniu, ale jak Pan Radny wie mamy kłopot
z ustaleniem miejsca pobytu właściciela. Będziemy musieli wystąpić do sądu w tej sprawie i dopiero zgodnie
z decyzją sądu prawdopodobnie ustalimy wykonawstwo zastępcze i wykonamy własnymi siłami”.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie dosłownie w dwóch zdaniach króciutko,
w nawiązaniu do odpowiedzi na tą moją interpelację, już nie chcę się tutaj rozwijać w kontekście
poszczególnych pytań, natomiast jak tutaj siedzimy wszyscy dobrze wiemy, że wszelkie problemy miasta trzeba
jakoś rozstrzygać. Ja mam świadomość, że akurat w tej kwestii niespecjalnie Prezydent Miasta w tym
przypadku Pan jako Prezydent Miasta Rybnika ma dość dużo instrumentów, natomiast takie odnoszę
powolutku, takie ciche wrażenie, że ta interpelacja jakby nie dotarła i nie przedstawiła takich jakby moich
sugestii w kontekście jakby o funkcjonujących w Rybniku tych miejsc, w których są te miejsca z automatami do
gier. W związku z czym nie proszę Pana o żadną odpowiedź pisemną tylko chciałem Panu jakby przekazać listę
punktów, które udało mi się zdobyć, w związku z miejscami, gdzie te automaty faktycznie są. Ich jest około
26 w Rybniku, także tak w gwoli informacji żeby była wiadomość gdzie te automaty funkcjonują”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: ,,Dziękuję pięknie. Ja myślę, że służby, które wokół tematu się
poruszają, to są i służby celne i Policja i Straż Miejska, na pewno się z tą listą zapoznają, bo rozumiem, że to
jest taka inicjatywa społeczna i dobrze. Myślę, że wobec trudnych problemów powinniśmy występować
wspólnie zresztą co tu dużo mówi, wokół tego typu miejsc no często się pojawiają kolejne problemy stąd
rozumiem niepokój Pana Radnego”.
Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika: „Uhonorowaliśmy dzisiaj wybitnego muzyka Adama
Makowicza mającego związki z Rybnikiem. Zatem moja propozycja będzie również muzyczna. Pragnę
mianowicie przedstawić Państwu propozycję nowego, corocznego wydarzenia kulturalnego, które
z powodzeniem można będzie zorganizować w Rybniku. Na początek krótki wstęp. W Polsce powstało wiele
wartościowych utworów szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej.
Muzykę tę, jak i jej twórców można śmiało zaliczyć do panteonu twórców kultury świata zachodniego.
Niestety, jest jeden problem, który znacznie utrudnia przedstawienie tej muzyki światu, jest nim bariera
językowa, a ściślej biorąc fakt, że poza Polską nasz język jest w świecie prawie zupełnie nieznany. Rybnik to
miasto, które od lat z powodzeniem realizuje liczne przedsięwzięcia muzyczne, że wspomnę tylko dwa, takie
jak Złota Lira czy OFPA. Proponuję zatem zorganizowanie jeszcze jednego festiwalu pn. Festiwal Polskiej
Piosenki w Języku Angielskim, na którym wykonawcy zaprezentują angielskie wersje piosenek, których
pierwotny tekst został napisany w języku polskim. Konkurs można przeprowadzić w kilku kategoriach np.:
najlepsza aranżacja, najlepsze tłumaczenie, najlepsza nowa wersja piosenki. W Rybniku i okolicy mamy wielu
bardzo dobrych muzyków oraz znawców języka angielskiego, którzy mogą zasiadać w jury konkursu.
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że posiadamy przyzwoitą salę koncertową w Teatrze Ziemi Rybnickiej
oraz dobre sale w naszych domach kultury. Organizacja tego festiwalu, z uwagi na jego innowacyjny charakter,
będzie bardzo dobrym sposobem promocji Rybnika. Proszę zatem Pana Prezydenta o skonsultowanie tej
propozycji z animatorami kultury muzycznej skupionymi w miejskich instytucjach kultury. W konsultacjach
tych deklaruję mój udział w celu przedstawienia szczegółów”.
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Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: ,,Ja rozpocznę od podziękowań. W ubiegłym roku na skrzyżowaniu
Górnośląska - Rymera została wykonana kanalizacja deszczowa, ostatnia niedziela i obfite opady deszczu
sprawiły, że ta kanalizacja przeszła prawdziwy test. W poniedziałek po spotkaniu z mieszkańcami, którzy co
notabene byli zalewani, widziałem uśmiechnięte twarze i radość z tego powodu, że pierwszy raz od określonego
czasu nikogo nie zalało. Rzeczywiście nikomu nie zniszczyliśmy majątku i za to Panie Prezydencie Fudali, bo
to wtedy Pan podejmował tą decyzję, Panie Pełnomocniku Koper albo Wiceprezydencie Koper i chciałem
podziękować też Panu Naczelnikowi Nowakowi, który też miał swój wkład w wykonanie tej inwestycji.
Kolejne podziękowania kieruję w stronę Pana Komendanta Straży Miejskiej i strażników za to, że utrzymali
wspaniale ład i porządek na ulicy Wołodyjowskiego (…) w dniu odpustu parafialnego i obchodów jubileuszu
kapłaństwa Księdza Prałata. Panie Prezydencie teraz mam prośbę: w roku bieżącym ma być wykonana wymiana
nawierzchni na chodniku ulicy Hetmańskiej, od ulicy Orkana do ulicy Górnośląskiej. Rodzice są pełni obaw czy
ta wymiana tej nawierzchni wraz z tym krawężnikiem odbędzie się w okresie wakacyjnym, bo muszę zwrócić
uwagę na jeden fakt, że przy ulicy Hetmańskiej chodnik biegnie tylko jedną stroną i jeżeli to byłoby w okresie
szkolnym, no to wtedy dzieci zmuszone byłyby chodzić ulicą. Dlatego apeluję o ile to jest możliwe, to wykonać
tą robotę w okresie wakacyjnym. Proszę Państwa, dzisiaj przyjmowaliśmy, nadawaliśmy kolejny tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Rybnika. Jest to już kolejna osoba, zastanawiam się i proponuję Panie
Prezydencie, aby otworzyć taką galerię Honorowych Obywateli Miasta, np. mogłoby to być w bardzo
ekskluzywnym miejscu typu schody prowadzące do Teatru Ziemi Rybnickiej albo jakieś inne miejsce gdzie
moglibyśmy, moglibyśmy tych Honorowych Obywateli Miasta w jakiś sposób pokazać społeczności. Panie
Prezydencie, kolejna prośba: w ZGMie jest wykonany projekt przebudowy parkingu przy ulicy Barbary.
Tak niefrasobliwie jest wykonany dojazd do tego parkingu i ten parking, że woda wlewa się do klatki
schodowej (…) ten projekt został wykonany jeszcze w poprzedniej kadencji. Niestety nie znalazł uznania, nie
zostały na to przeznaczone pieniądze w bieżącym budżecie. Ale z tego co nawet dzisiaj Pan Skarbnik mówił,
mamy ponad milion złotych ze środków niewygasających z roku 2014. Może… tak Panie Prezydencie, tak
powiedział Pan Skarbnik, środków niewygasających z ubiegłego roku będzie około miliona, więc dlatego pytam
czy można byłoby wprowadzić do budżetu i wykonać ten parking przy ulicy Barbary żeby rzeczywiście… tym
bardziej, że ten budynek Barbary 19 należy do zasobów ZGMu, żeby się ta woda nie wlewała? No i jeszcze
jedna rzecz Panie Prezydencie, mam przed sobą wykonanie budżetu za rok 2014 i strona 74, powstało Centrum
Rekreacji dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Barbary w Dzielnicy Niedobczyce. Kiedy będzie otwarcie tego
centrum? Bo dzisiaj szczerze powiedziawszy odwiedzając to centrum można się jedynie załamać”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: ,,Odnosząc się do słów Pana Kołodziejczyka, chcę powiedzieć, że
festiwale naprawdę dobrej jakości można powiedzieć w Rybniku już z piosenką obcojęzyczną się odbywają.
Jestem jednym z organizatorów. W listopadzie po prostu był to koncert laureatów przesłuchania samego tego
festiwalu, zasięg wojewódzki. Myślę, że po prostu warto rozszerzyć to co już istnieje i jak najbardziej też
jestem chętna do tego, aby tutaj razem współpracować w tej dziedzinie, na jakiś zasięg ogólnopolski np.,
a nie tylko wojewódzki. (…)”
Małgorzata Piaskowy - Radna Miasta Rybnika: ,,Ja podobnie jak kolega z Dzielnicy Kamień chciałabym
bardzo krótko, zwięźle i na temat powiedzieć na temat problemów jakie mamy w naszej dzielnicy. Dziękuję po
raz kolejny za pochylenie się nad naszymi, takimi bolączkami. Odbyła się kolejna wizja, tym razem z udziałem
Pana Pełnomocnika Studenta. Mam nadzieję, że część naszych problemów znajdzie jakiś szczęśliwy finał
i ponieważ wszystkie te sprawy zostały przekazane na piśmie i ponownie będą ponowione, chciałabym tylko
zwrócić uwagę na dwie takie sprawy, które tak naprawdę nie leżą w kompetencji władz naszego miasta, ale są
dla nas szczególnie ważne. Otóż wystąpił poważny problem z przystankiem na trasie linii numer 19. Przystanek,
o którym mowa nie jest na terenie naszej dzielnicy, znajduje się w Książenicach. Z powodu braku zgody
właścicieli terenu został zlikwidowany i w tym momencie mamy poważny problem, ponieważ większość
młodzieży z Książenic dojeżdża właśnie do rybnickich szkół. I wiem, że nie jest to w kompetencjach naszych,
żeby coś zrobić w sprawie tego przystanku. Kontaktowałam się z gminą Czerwionka-Leszczyny i powiedziano
mi, że procedura jest bardzo długotrwała więc stąd moja prośba, interwencji, prośby o przyśpieszenie procedur,
żeby najdalej we wrześniu zapewnić mieszkańców Książenic, że ten przystanek gdzieś w tym miejscu gdzie
został zlikwidowany ponownie zaistnieje, uspokoić burmistrza, przepraszam sołtysa sąsiadującej z Kamieniem
gminy, ponieważ może to skutkować tym, że ta młodzież przeniesie się do szkół np. na terenie Czerwionki czy
Knurowa, gdzie dojazd też nie jest prosty, ale nam powinno to leżeć na sercu żeby coś w tej sprawie
przyśpieszyć, bo pewno to się stanie, ale gmina twierdzi, że jest to procedura być może nawet półroczna.
Więc ja myślę, że da się to załatwić znacznie szybciej. Proszę o interwencję. I jeszcze jedna taka drobna sprawa.
Chodzi o realizacje budżetu obywatelskiego, tegorocznego. My mamy remontować, rewitalizować parking na
ulicy Robotniczej i chciałabym zwrócić uwagę, że za chwilę może nie być materiału na rewitalizację, ponieważ
mamy tam wspaniałe granitowe murki, ale rozpadają się i przyjeżdżają osoby prywatne samochodami różnego
rodzaju i rozkradają ten materiał. Murki się rozpadają, granitowe bloki leżą gdzieś z boku, no więc pewno
osoby uznają, że są niepotrzebne więc robią porządek. Obawiam się, że za chwilę zabraknie środków na
realizację tego budżetu. I jeszcze jedna taka sprawa, która też nie jest w kompetencjach naszej gminy,
przedstawiłam Panu Pełnomocnikowi. Mieszkańcy Kamienia mają jedyną możliwość korzystania z PKP na
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stacji Leszczyny – Rzędówka. Zejście, które jest jak gdyby na granicy Rybnik-Czerwionka są to schody, które
nie są na naszym terenie i mamy problem z ich remontem i tutaj też prosiłabym, Pan Student zapewnia, że
spróbuje coś w tej kwestii załatwić. My musielibyśmy zmienić granice miasta żeby te schody wyremontować”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: ,,Jeżeli chodzi o kwestię linii Książenice, generalnie jestem
zwolennikiem tego by ta komunikacja jednak zwoziła ludzi do Rybnika, (…) dzisiaj mówiliśmy o pewnych
projektach, o planach, żeby Rybnik jednak utrzymał ten status centrum. Centrum będzie wtedy, gdy będzie
dojazd. Więc na pewno na ten temat z Panem Burmistrzem Janiszewskim będę rozmawiał. Jeżeli chodzi
o kwestię zabezpieczenia tego granitu - RSK, smutno, że tak się dzieję, ale spróbujemy przynajmniej
zabezpieczyć co tam jeszcze się ostało. I kwestia schodów - osobiście tam byłem, znam problem. Rozmawiałem
już z Burmistrzem Janiszewskim na ten temat nawet. Przyznam się, że Czerwionka-Leszczyny twierdzi, że to
jest PKP, PKP twierdzi, że Czerwionki i tak się przerzucają, no ale myślę, że Pan Pełnomocnik weźmie sobie tą
kwestię do serca bo schody są rzeczywiście tragiczne, tu pełna zgoda”.
Benedykt Kołodziejczyk - Radny Miasta Rybnika: ,,Dwa słowa, w odpowiedzi Pani Mireli Szutki, Pani
Radnej. Pani Radna, innowacyjność tego mojego projektu polega na tym, że dotyczy piosenki polskiej, której
pierwotny tekst został napisany w języku wyłącznie polskim. Nie jak twórcy polscy tworzą w języku
angielskim, niektórzy dosyć dobre kawałki grają. Mnie chodzi o to, żeby odkopać wszelką tą bazę polskiej
muzyki, przetłumaczyć na angielski i wtedy ją zaprezentować Polsce i światu, Rybnikowi szczególnie”.
36. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 22:40 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 1
Arkadiusz Szweda PiS
Głosowanie 2
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 3
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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

NESOD: 2015-66414
Przyg.: BR/89

36/67

Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 4
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 6
Tak 18
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Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 3
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 7
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
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Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0

Głosowanie 11
Tak 20
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
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Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wiśniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 12
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Łukasz Dwornik PiS
Głosowanie 13
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
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Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 14
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 15
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 16
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
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Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 17
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 18
Tak 16
Krystyna Walach 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
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 4
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 19
Tak 20
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
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Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 20
Tak 19
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 21
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 22
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 1
Tadeusz Bialous BSR
Wstrzymało się 0
Głosowanie 23
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 24
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
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Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 25
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 26
Tak 20
Malgorzata Piaskowy 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 1
Krystyna Walach BSR
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Głosowanie 27
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 28
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 29
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
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Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 30
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 31
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 32
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
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Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 1
Krzysztof Szafraniec PO
Głosowanie 33
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 34
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
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Wstrzymało się 0
Głosowanie 35
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 36
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 37
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
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Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 38
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 39
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 40
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
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Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 41
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 42
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
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Wstrzymało się 0
Głosowanie 43
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 44
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 45
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
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Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 46
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 47
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 48
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
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Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 49
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 50
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 51
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 52
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 53
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
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Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 54
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 55
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 56
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
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Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 57
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 58
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Wojciech Piecha PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
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Wstrzymało się 0
Głosowanie 59
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 60
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 61
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
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Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 62
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 63
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 64
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
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Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 65
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 66
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 67
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
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Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 68
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 69
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 70
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
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Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 71
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 72
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 73
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
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Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0

Głosowanie 74
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 75
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 76
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 77
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 78
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
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Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 79
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 3
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 80
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 1
Mirela Szutka PiS
Głosowanie 81
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
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Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 82
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 83
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach 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
Anna Gruszka PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 84
Tak 16
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski FOR
Nie 2
Arkadiusz Szweda PiS
Lukasz Dwornik PiS
Wstrzymało się 2
Henryk Cebula PiS
Anna Gruszka PiS
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