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Protokół nr XIII
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października 2015 r.

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok. /Głosowanie 1/
Wyrażenie zgody na wystąpienie z Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. /Głosowanie 2/
6. Przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020. /Głosowanie 3/
7. Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku. /Głosowanie 4/
8. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Głosowanie 5/
9. Wyrażenie poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia
i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera. /Głosowanie 6/
10. Wybory ławników na kadencję 2016-2019:
a) Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję
2016-2019,
b) Przyjęcie zasad głosowania, /Głosowanie 7/
c) Powołanie Komisji Skrutacyjnej, /Głosowanie 8-10/
d) Wybory ławników,
e) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników,
f) Przyjęcie uchwały. /Głosowanie 11/
11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
12. 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 18 radnych, w związku
z czym obrady będą prawomocne.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 17 września br. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
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- 23 września br. - spotkanie z radnymi na terenie tzw. strefy przemysłowej w dzielnicy Kłokocin,
- 26 września br. – piknik historyczny na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz spotkanie z okazji 25-lecia
funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- 28 września br. - spotkanie na temat problemu niskiej emisji z przedstawicielami Krakowskiego Alarmu
Smogowego i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz udział we mszy świętej, której
przewodniczył Arcybiskup Wiktor Skworc, z okazji setnej rocznicy konsekracji bazyliki św. Antoniego,
- 30 września br. - spotkanie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.
Kolejno poinformował, że 16 października br. odbędzie się otwarcie ofert na remont ul. Buhla i że trwa
sprawdzanie ofert na remont ul. Mościckiego. Dodał, że na dzień 30 września br. było zarejestrowanych 3730
osób.
Następnie przedstawił Radzie Miasta opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku dot. potrzeb sądu w zakresie
wykonywania pracy przez skazanych oraz wykaz podmiotów wyznaczonych do jej wykonania (załącznik do
protokołu).
Kolejno poinformował, że przepływająca przez Rybnik Ruda zwyciężyła w plebiscycie internetowym na
najlepszą rzekę w Polsce. Podziękował wszystkim, którzy oddali swój głos na Rudę.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 1/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
5. Wyrażenie zgody na wystąpienie z Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego
Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020.
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 3/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Grzegorz Nowak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 18 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Wyrażenie poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia
i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej omówił
projekt uchwały.
Henryk Cebula – Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Następnie dodał: „Co do zabytku i stanu tego
zabytku, to jesteśmy chyba przekonani, że miasto, albo inny podmiot powinien ten zabytek zagospodarować.
Jest to naprawdę perełka, ale mój ogromny niepokój budzą sprawy finansowe, które z tym obiektem są
związane. Na tym spotkaniu, o którym mówił Pan Pełnomocnik, dowiedziałem się, że miasto ma zaklepane
jakieś środki w Ministerstwie Zdrowia i Pomocy Społecznej. Chciałem, chciałem się dowiedzieć… tak Panie
Prezydencie, taka była mowa. Pytam w następujący sposób, czy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w okresie
przedwyborczym, za niedługo zmieni się władza i co z obiecanymi środkami? Przykładem może być sytuacja,
która miała miejsce w 2010 roku, gdzie wielokrotnie mówiło się nam o tym, że mamy 300 mln zł zaklepanych
na drogę relacji Racibórz - Pszczyna. Nawet Marszałek Województwa Śląskiego o rybnicko brzmiącym
nazwisku deklarował, że te pieniądze na Miasto Rybnik czekają. Przypomnę, że droga relacji
Racibórz - Pszczyna jest drogą o którą, o której mówimy już… nie 40-ści Panie Radny, ale ja o niej słyszę już
od co najmniej kilkunastu lat. Przez okres czasu, przez ten okres czasu mieszkańcy nie mają możliwości
remontowania tych obiektów, bo otrzymali informację, że będą te obiekty wyburzone, ponadto nie mogą
należycie, albo dobrze gospodarować swoimi działkami, gdyż te działki zostają, zostaną wykupione. I tak oto
mieszkańcy przez tyle lat żyją w takiej ogromnej niepewności. Chcę zwrócić uwagę, że przejęty, przyjęty przez
nas budżet w styczniu 2015 roku, to 70% środków tego budżetu jest wydanych zarówno na oświatę, na pomoc
społeczną, na transport więc teoretycznie do zagospodarowania zostaje nam kwota 150 mln zł, którą co roku
przeznaczamy na inwestycje. Chce powiedzieć, że dotarłem do informacji, że droga relacji Racibórz - Pszczyna
będzie kosztowała ponad 800 mln zł, myślę razem z wykupami. Jeżeli teraz 300 mln zł mamy
zagwarantowanych przez Pana Marszałka Województwa albo wygramy konkurs, zostaje nam jeszcze do
zrealizowania, do wydatkowania kwota ponad 500 mln zł, dlatego zwracam uwagę Szanownym Radnym, że
500 mln zł dzielić nawet na 6 lat, czy na 5 lat, to jest gigantyczna kwota. Przyjmując te budynki, będziemy
musieli co roku wydatkować odpowiednie środki na utrzymanie tych obiektów. W tym roku, w czerwcu
dokonaliśmy zmiany w budżecie, gdzie stworzenie 20 miejsc pracy w Urzędzie Miasta Rybnika przez Pana
Prezydenta Piotra Kuczerę skutkuje tym, że w roku 2016 musimy zapewnić środki w wysokości 1 350 tys. na
wypłaty, plus 160 tys. na stworzenie tych stanowisk pracy. Teraz będziemy odrestaurowywali obiekty na
Kopalni Ignacy. Tu już Pan Prezydent otrzymał podobną zgodę i mam pytanie, czy tam też stworzymy
dodatkowe miejsca pracy? Jeżeli je stworzymy to musimy mieć świadomość, że Dom Kultury albo Muzeum
Rybnika musi otrzymać dodatkowe środki na taką działalność. Nie wiem czym wyrażony jest ten ogromny
pośpiech, że działamy i chcemy tą uchwałę podejmować dzisiaj. Czy nie mogliśmy Panie Prezydencie
poczekać do rozstrzygnięcia wyborczego, które będzie miało miejsce 25 października? Będziemy wiedzieli
wtedy kto będzie pełnił tą władzę, żeby nie było sytuacji takiej, że dziś mamy, jutro nie mamy i będziemy
w takiej próżni wisieli. To jest moja taka.. to jest mój lęk i obawa co do finansów miasta na następne kadencje
i nie chciałbym doczekać chwili, że w styczniu albo grudniu, gdy będziemy podejmować uchwały dotyczące
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podatków będziemy zmuszeni podjąć maksymalne stawki podatkowe co na pewno naszym mieszkańcom się nie
spodoba”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny, Pana wypowiedź była bardzo długa i wielowątkowa, ale
niestety też w wielu miejscach to jest kwestia albo niedoinformowania albo po prostu się Pan w pewnych
momentach przesłyszał. Na pewno nie jestem prorokiem i nie wiem co będzie po wyborach, ale wiem na
pewno, że jesteśmy na etapie władzy samorządowej i mamy władze samorządowe województwa i to od nich
zależy rozdział środków w nowej perspektywie, to władze samorządu wojewódzkiego, a konkretnie zarząd
województwa poprzez swoje służby o tych środkach będzie decydował, a zakładam, że wybory samorządowe
już były, także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o ministerstwa. Nie mówiliśmy nigdy
o Ministerstwie Zdrowia, broń Panie Boże, mówiliśmy o Ministerstwie Infrastruktury i o projekcie
i konsultacjach, które mamy nadzieję, wraz z tym Ministerstwem przeprowadzić. Jeżeli chodzi o Kopalnię
Ignacy, no to rzeczywiście tam trzy miejsca pracy się pojawiły tylko w oparciu o stary projekt, który został
napisany na początku roku 2014 i on zakładał po prostu trzy dodatkowe miejsca pracy w ramach tego projektu,
to też nie moja wina. W końcu obawy co d… i tu się zgodzę, w jednym wątku się zgodzę, że Ignacy jest bardzo
cennym zabytkiem i trzeba o niego dbać, bo to nasza perła, stąd właśnie projekt tej uchwały. Spotkanie, które
odbyło się 15-tego września, miało na celu przekonanie Państwa właśnie do tego projektu, ale też nie
ukrywaliśmy wszystkich obaw, które jako Prezydent Miasta, jako zarząd tego miasta posiadamy. Bez dwóch
zdań mamy procedury konkursowe, mówiliśmy o pieniądzach, które są bardzo pewne w ramach tzw. elitów,
mówiliśmy o konkursach w ramach RPO, mówiliśmy o utrzymaniu bieżącym w oparciu o to, co nazywamy
reorganizacją np. sfery społecznej, która może funkcjonować lepiej w jednym miejscu. Mówiliśmy o tym, że te
miejsca w części zostaną zagospodarowane przez Rybnickie Służby Komunalne i zieleń miejską. Mówiliśmy
o otwarciu tego terenu i to nie pociągnie jakiś gigantycznych środków. Zgodzę się, że każdy konkurs, a żyjemy
w takich czasach, że konkursy są standardem, powodują pewne ryzyko nie utrzymania dotacji. No, ale
gdybyśmy poszli tym tokiem, że mamy non stop obawy, no to do tych konkursów nie przystępujemy, a to by
oznaczało, że tak naprawdę nie pozyskujemy dzisiaj żadnych środków unijnych, bo one wszystkie właściwie są
konkursowe. A najczęściej punktem wyjścia do debaty na temat, czy startujemy do konkursu jest kwestia
własności, jest kwestia projektu, bez tego nie mamy co startować. Stąd ta odpowiedź myślę starczy, by te
wszystkie niepokoje rozwiać. Z natury jestem optymistą i więcej optymizmu tutaj Panu Radnemu też życzę”.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Jako tutaj Radni Prawa i Sprawiedliwości chcieliśmy się
zwrócić, a w zasadzie powiedzieć, że jakby sama idea przejęcia obiektów Juliusza jest jak najbardziej słuszna
i nikt tutaj tego nie kwestionuje, to jest jakby pierwsza rzecz, natomiast troszeczkę jako Radni się martwimy
o tzw. środki finansowe, ponieważ wiadomo, że każda rzecz coś kosztuje, nic nie jest za darmo, mówimy
rzeczywiście o samej inwestycji. Zastanawiamy się w kontekście priorytetów miasta m.in. z wykupem, jeśli
chodzi o wykup gruntu w podbudowę trasy Rybnik… przepraszam Racibórz - Pszczyna, Pszczyna - Racibórz,
czy będziemy w stanie tutaj jakby znaleźć pieniądze na zabezpieczenie tego wykupu? I czy przypadkiem sam…
w tym momencie, jeżeli przejmiemy budynki Juliusza, czy jakby nie przeszkodzą nam w tym procesie, czyli
zdobywania środków finansowych? No w związku z czym jakby, no tak jak powiedziałem na początku, idea
jest słuszna, natomiast zakładamy, że może jeszcze nie jest właściwy moment na to przejęcie”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Tu był też wątek Pana Radnego Cebuli, tu się pojawiło 800 mln, no to
też trzeba zdementować, nie wiem skąd ma Pan takie informacje, ale ja zapewniam, jeżeli ta droga będzie
kosztować 800 mln to w życiu samorząd rybnicki w to nie wejdzie. Także jak to będzie 800 mln to ja z całą
odpowiedzialnością mówię, że absolutnie nas to nie interesuje, bo nas po prostu na to nie stać. A na dzień
dzisiejszy wiemy, że wyceny i wnioski, które będą składane to jest kwota 490 mln zł plus tzw. wykupy.
Ta dyskusja i tutaj dziękuję za głos Pana Radnego Dwornika, bo rzeczywiście to jest istotny problem i ja
zapowiadałem spotkanie z Radnymi dokładnie w tym temacie. Mówiąc o wykupach, mówiąc o samej inwestycji
drogi Pszczyna - Racibórz, mówimy o tak gigantycznej inwestycji, że Juliusz tak naprawdę w kontekście tego
nie jest dużą inwestycją nawet. Myślę, że takie dywagacje pod tytułem, czy wygramy, znowu wracam do myśli
Pana Radnego Cebuli konkurs, bo tak naprawdę tj. procedura konkursowa o 300 mln jest dodatkowo kolejna
ocena w Brukseli, czy te pieniądze się nam rzeczywiście należą, do tego wchodzi sprawa wykupów. Doskonale
Państwo wiedzą, że mamy zabezpieczone 48 mln w budżecie, resztę pieniędzy trzeba będzie zdobyć. Także
tyle, jeżeli chodzi o problem Juliusz, a Pszczyna - Racibórz. Kaliber tak naprawdę Pszczyny - Racibórz jest tak
duży, że ja myślę, że Juliusz i problem Juliusza to jest tak bym powiedział taki mały wystrzał. Na ten temat
czeka nas na pewno osobne spotkanie, osobna dyskusja, na bieżąco trwają prace i konsultuje się i w sprawach
finansowych i w sprawach wykupu, zresztą wczorajsza wizyta w Lasach Państwowych, kolejna zresztą, no jest
jakby dowodem na to.”
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Ja uważam, że Radni nie powinni się bać podejmować
trudnych decyzji. Ta decyzja jest na pewno trudna, ale z drugiej strony spotykacie się z mieszkańcami tego
miasta i co rusz się słyszy: dlaczego miasto nie robi nic z kompleksem Juliusz? Dlaczego ten kompleks
niszczeje? Zawsze odpowiadałam, bo to nie jest nasze, no bo trzeba by było za to zapłacić, teraz możemy to
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dostać za darmo. I uważam, że z takiej propozycji nie należy absolutnie rezygnować i trzeba podjąć ten trud, to
na pewno nie jest łatwa sprawa, a czym prędzej tę uchwałę podejmiemy i zaczniemy zabiegać o środki, żeby ten
obiekt przed ruiną uchronić, to uważam tym lepiej będzie dla tej Rady i dla wszystkich Radnych”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Ja na ten już temat mówiłem, mówiłem wtedy, kiedy była
prezentacja na tym kompleksie Juliusz, ale chciałem tutaj pewne rzeczy przypomnieć, jeszcze raz podkreślić.
Patrząc na wieloletnią prognozę finansową, nasz indywidualny wskaźnik zadłużenia zbliżony jest do
maksymalnego. Za nami jest tylko ściana, my się już nie mamy gdzie cofnąć. Tak wygląda sytuacja.
No i jeszcze trochę więcej w sprawie takiej globalnej, to co się dzieje w naszym kraju, ale co ma też przełożenie
na sytuację w naszym mieście. To jest rating, który przygotowała firma Fitch, która mówi o dobrej kondycji
finansowej naszego miasta. Rzeczywiście w ostatnim czasie do naszego budżetu miasta wpadło kilkanaście, czy
może nawet i więcej milionów złotych. Środki, o które ja jeszcze w latach minionych walczyłem, ale to były
strasznie duże procedury i tak się akurat szczęśliwie stało, że one wpadły do budżetu naszego miasta w tym
roku, które pokazały, że kondycję mamy bardzo dobrą. Ale co mówi Fitch? Sytuacja finansowa miasta jest
dobra, ale trzeba wziąć pod uwagę gospodarkę w naszym mieście, gospodarkę w naszym mieście, to jest
górnictwo. Górnictwo w naszym mieście poprzez tych, którzy w tej chwili sprawują władzę, czyli poprzez
Platformy Obywatelskiej jest na skraju zapaści. Miał powstać nowy organizm finansowo-przemysłowy tak go
nazwijmy - Kompania Węglowa globalna miała powstać 30 września chyba, no wiadomo, że nie powstanie
w tym czasie, jest jakaś nowa koncepcja, że jednak ten wspólny organizm łączący przemysł wydobywczy
i energetyki powstanie. Ale musimy założyć sytuację również negatywną, że ten nowy organizm nie powstanie.
Jeżeli nie powstanie to proszę Państwa CIT, który z dużego przedsiębiorstwa, czyli z Kompani Węglowej
wpływa do naszego miasta, stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, albo wręcz jest pewne, że te środki
z tego podatku nie wpadną do naszego budżetu, ba od… podatek PIT od ilości zatrudnionych górników, którzy
pracują bezpośrednio w kopalniach te środki do naszego budżetu nie wpadną. Jeżeli popatrzymy na strukturę
właśnie tego podatku od dochodów osobistych, to popatrzymy gro tych środków to są wpływy od górników,
od tych, którzy pracują w przemyśle górniczym i w otoczeniu przemysłu górniczego. Mogą te środki nie wpaść
do naszego budżetu. My fundujemy sobie przyjmowanie obiektu Juliusz bardzo potrzebnego. Ja uważam, że
powinniśmy rzeczywiście jak najbardziej nad tym bardzo poważnie się zastanowić, ale musimy sobie
odpowiedzieć również na pytanie, czy nas pod względem finansowym na to wszystko stać. I chciałbym wrócić
króciutko, bo tak pięknie Pan Student to scharakteryzował, że co było na kampusie, że przecież wiadomo, już
wszystko o co chodzi no… ale ja mam wątpliwości co do samej koncepcji. I tak nawiasem mówiąc będę miał
pytania, ale poczekam z odpowiedzią: czy Pan Student jest autorem koncepcji modernizacji tego kompleksu
zrobionego na potrzeby dla Starosty Rybnickiego? To są informacje, które chciałbym, żeby tutaj zostały
potwierdzone lub zaprzeczone. I teraz co do samej koncepcji. Centrum senioralne, obojętnie jak to nazwiemy
poprawnie polityczne, pięknie to wszystko brzmi, wszystko co chcemy zrobić no i słyszę, się dopytuje, no co
w końcu to ma to być? No być może będzie tak, że Miejski Dom Pomocy Społecznej z ulicy Żużlowej
przeniesiemy do jednego z tych budynków Rafał lub Juliusz, który będzie remontowany. Miejski Dom Pomocy
Społecznej, który od Prezydenta Makosza, poprzez moją skromną osobę został w milionach zł dofinansowany,
żeby zapewnić, no przede wszystkim, żeby ten budynek, ten obiekt mógł funkcjonować zgodnie z przepisami.
To jest proszę Państwa jedyny budynek w województwie śląskim, który jest certyfikowany. Ja słyszałem taką
informację, że tam są drzwi za wąskie, że nie można, nie wiem wózkiem czy łóżkiem wyjechać. Proszę
Państwa, to jest jedyny budynek, który jest certyfikowany i jakość świadczonych tych usług tam jest również
certyfikowana. Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnych kategoriach i tak dalej, to wszystko jest
zrobione. I teraz zlikwidować to i przenieść to do Juliusza, no zachodzi pytanie, bo każdy sobie je musi zadać,
a co zrobimy z tym budynkiem na ulicy Żużlowej? No jest to pomysł na tym etapie trochę dziwny, ale my na
razie mówimy o upoważnieniu Prezydenta Miasta do podjęcia działań. Ja myślę, że to jest również czas, żeby
zastanowić się, jeszcze raz doprecyzować to wszystko, co my chcemy zrobić. Następna sprawa, która ma być. to
m.in. zagospodarowanie tego pewnego obszaru na te zadania polityki senioralnej. I to chcemy robić
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. No Panie Prezydencie, tutaj już ktoś zwracał na to uwagę, poczekać
do wyborów, więc z tych informacji, które są publiczne, można powiedzieć, że najprawdopodobniej tego
Ministerstwa po 25-tym nie będzie. Powstanie zupełnie inne Ministerstwo. Ja też prowadziłem swego czasu
rozmowy z Ministerstwem Kultury i miałem mieć zapewnione środki, które miały być zwrócone do budżetu za
środki, które miasto wydało na remont, Pan dobrze wie, o czym ja mówię, no a potem się okazało, było
obiecywane tylko w takim czasie, no niepewnym politycznie. Ja bardzo przestrzegam, że również do takich
sytuacji może dojść. Adaptacja kolejnego budynku na centrum opieki nad rodziną, uważam że to jest dobry
pomysł. Rzeczywiście w warunkach w jakich w tej chwili jest świadczenie tych usług się odbywa, no one co
najmniej dyskwalifikuje to wszystko, bo to nie jest już poziom XXI wieku, więc jak najbardziej wydaje mi się,
że ten pomysł jest dobry. I teraz Panie Prezydencie na koniec, kluczowe pytanie, od odpowiedzi będzie zależało
moje głosowanie. Czy Pan jest pewny, Panie Prezydencie, że przyjmując kolejne jeszcze zadanie do naszego
budżetu i to co odnoszę jeszcze raz do wieloletniej prognozy finansowej, że wskaźnik wypłacalności jest
maksymalnie już przedstawiony do ściany, czy Pan gwarantuje, że po roku, po dwóch, po trzech, po czterech do
samego końca kadencji, że Ci pracownicy, którzy pracują w naszym mieście: nauczyciele, pracownicy zieleni
miejskiej, pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych będą mieli wynagrodzenie, że miasto jest bezpieczne
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pod względem finansowym i będzie bezpieczne pod względem finansowym, że tak Pan będzie prowadził
finanse, że miasto pod względem finansowym będzie zawsze bezpieczne? Proszę odpowiedzieć naprawdę
bardzo krótko, tak lub nie. To tyle, jeżeli chodzi o moją wypowiedź”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Powiem w ten sposób, że mój poprzednik zawsze mawiał, że były lata
tłuste, idą lata chude, ale na funkcjonowanie i podstawowe funkcje miasta pieniędzy na pewno nam nie
zabraknie i mogę to tylko i wyłącznie tu powtórzyć. Jeżeli chodzi o kwestie socjalne to prosiłbym Pana Piotra
Masłowskiego, żeby dwa słowa na temat właśnie ilości osób, które mogą przebywać w naszym zasobie, a nie
przebywają oraz o kwestiach finansowania tego”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tzn. pierwsza informacja jest taka, że to co pokazywaliśmy
na Juliuszu i wsparcie, które mamy ewentualnie uzyskać z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju to Program
Jaspers polegający na wsparciu konsultacyjnym i wsparciu w procedurach. Bez względu na to, kto będzie
sprawował władzę jesienią w Polsce, to zobowiązania wynikające z funduszy takie jak Jaspers po prostu mają
swoją kontynuację, no bo Polska wtedy naraziłaby się na utratę zaufania Komisji Europejskiej i odebranie
funduszy europejskiej w ogóle. Bez względu na to czy się tak stanie, czy nie, że ten nasz projekt będzie
wspierany my widzimy w Rybniku sens rozwoju usług opiekuńczych dalszej kolejności, z kilku powodów.
Pierwszy jest taki, że my się gwałtownie starzejemy. W Rybniku na chwilę obecną w naszej ewidencji są
133 tysiące mieszkańców, a nie 140, jak jeszcze nie dawno podawaliśmy. Wskaźnik wieku galopuje tak szybko,
że w roku 2030 osób powyżej 60-tego roku będzie więcej, niż dzieci i młodzieży w tym mieście. My musimy
o tego typu strefę usług zadbać. Sytuacja na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że nasz rybnicki Dom
Pomocy Społecznej ma 150 miejsc, w tym są dwie osoby spoza Rybnika - na te 150 miejsc, bo to padło na
Juliuszu też, że to się bilansuje, a 101 Rybniczan jest na zewnątrz, co nas kosztuje rocznie 2 000 300 zł na
chwilę obecną i co roku dokładamy kolejne pół miliona, bo koszt utrzymania mieszkańców Rybnika
w DPS-ach poza miastem to są naszym zdaniem pieniądze po prostu wyprowadzona poza to miasto, a my
chcemy, żeby było na odwrót. Tzn. chcemy mieć tutaj inwestora, który wybuduje taki dom pomocy społecznej
i nasi mieszkańcy zostaną w Rybniku, bliżej swoich rodzin, nasi mieszkańcy, pieniądze zostaną u nas,
stworzymy miejsca pracy, stworzymy podatki tzw. srebrna gospodarka, czyli gospodarka związana z seniorami,
to jest coś, co w Europie będzie się bardzo szybko rozwijało i czy nam się to podoba czy nie, to po prostu jest
bardzo bliska perspektywa. Chciałbym też odpowiedzieć na kwestie, bo pewnie się pojawią takie niepokoje, co
z kosztem. Jeżeliby to miało być… na chwilę obecną koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy
Społecznej w Rybniku, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta z dnia 4 marca tj. 3141 zł miesięcznie za osobę.
Placówka prywatna funkcjonująca w naszym mieście na Wrębowej bierze 2400. Jest o 700 zł miesięcznie
tańsza. Operator prywatny wcale nie znaczy, że to jest operator gorszy. My mamy świadomość tego, że obiekt
jest certyfikowany i usługi świadczone przez pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej są na bardzo
wysokim poziomie i to jest rzeczywiście jedna z najlepiej prowadzonych placówek w tym mieście. Zgadzam się
z tym w 100%. Natomiast wiem też o tym, że to był hotel robotniczy. To nie był budynek wybudowany na DPS
i koszty jego funkcjonowania tak wysokie m.in. wynikają z tego, że to jest budynek przestarzały
technologicznie. A informacje o tym, że drzwi są za wąskie jest niestety prawdą, bo razem z Prezydentem
Kuczerą, byliśmy na miejscu na wizji lokalnej i to Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pokazywała nam,
że drzwi się… po prostu drzwi są za wąskie i w przypadku pożaru, tych pacjentów leżących starszych, może się
okazać, że nie będzie możliwości ewakuowania. Zwracam uwagę Radnym na to, że w tym samym budynku jest
Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego klientela przychodzi różna, różnista i nigdy nie wiadomo co się tam
może wydarzyć. Po prostu nie chcę brać odpowiedzialności za to, że my te osoby starsze, którym się należy
szacunek i opieka trzymamy w miejscu, które w sytuacji krytycznej może nie sprostać wymogów. My nie
chcemy robić krzywdy ludziom, którzy tam pracują, chcemy po prostu stworzyć im lepsze, jeszcze lepsze
warunki bytowe niż te, które mają na chwilę obecną. Ewentualne zagospodarowanie tego obiektu, my tu na
razie mówimy o bardzo hipotetycznych i odległych rzeczach, ale tam na miejscu mamy stadion lekkoatletyczny,
który nie ma zaplecza. Mieliśmy już grupy zainteresowane odbywaniem obozów sportowych zagranicznych na
naszym obiekcie, natomiast ze względów na to, że nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu typu
hostelowego to zrezygnowali. To jest jedna z możliwych opcji zagospodarowania tego obiektu”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Dziękuje bardzo ja tylko parę słów się należy tutaj
odpowiedzi do… jeżeli chodzi o to co Pan mówił, Pan Prezydent Masłowski. Proszę Państwa my płacimy
rzeczywiście za pomysł Rybniczan, którzy są poza granicami administracyjnymi naszego miasta innym
samorządom, ale już to mówiłem na terenie szpitala Juliusz, ale również, otrzymujemy środki od innych
samorządów, także tutaj, tą informacją… Ja Panu nie przerywałem, także proszę wytrzymać trochę, także tą
informacją to my tutaj niczego nie załatwimy. Jeszcze raz podkreślam, no bezpieczeństwo przeciwpożarowe, to
wszystko się może stać, ale podkreślam z pełną odpowiedzialnością jest to jedyny budynek w województwie
śląskim, gdzie sprowadzona opieka społeczna, który jest certyfikowany pod względem budowlanym
i świadczonych tam usług. Niech się Pan zapozna z tymi informacjami”.
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Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Tak się zastanawiam, czy my przypadkiem nie strzelamy sobie
gola do własnej bramki. Zaraz powiem z czego wynikają moje wątpliwości. Bo jak usłyszałem zakładam, że
pobyt takiego jednego pensjonariusza w Ośrodku Pomocy Społecznej kosztuje gdzieś w okolicach 3000 zł,
natomiast potencjalnie na rynku komercyjnym taki pobyt kosztuje gdzieś ok. 2400 zł. Czyli moja pierwsza
wątpliwość wynika z tego, czyli rozumiem, że ten zmodernizowany budynek tak jak tutaj jest zatytułowany
w uchwale, mówimy o koncepcji rozwoju polityki senioralnej, prawda. Zakładamy, że może to prowadzi inny
podmiot niż np. ten, który prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej przez dom starców w Rybniku. Czy to może
być inny podmiot?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Po pierwsze my nie chcemy w sam obiekt Juliusza wsadzać
seniorów w sensie takim, że to o czym my już mówimy wykracza już poza sam obiekt Juliusza. Druga sprawa
jest taka, że rzeczywiście widzimy przyszłość w partnerstwie publiczno-prywatnym, bo to po funduszach
europejskich będzie podstawa i na chwilę obecną liczyliśmy na wsparcie właśnie tych konsultantów z MIiRu,
żeby nam pokazali optymalne rozwiązanie, czy tam mogą funkcjonować placówki nasza miejska i obok
prywatna? Czy miasto powinno w takiej prywatnej instytucji wykupywać usługi itd.? Ale to na chwilę obecną
są tylko i wyłącznie rozważania. Jeżeli wola Rady będzie taka, że ma zostać na pewno część tych miejsc
w formule prywatnej no to od tego jest Rada Miasta, żeby tego typu wole, wole… dokładnie, a ilość seniorów
systematycznie będzie rosła i ja widzę ogromny potencjał w tym, żeby taki obiekt powstał. W tej koncepcji,
którą Pan Wojciech Student pokazywał, na jednym z tych slajdów były trzy budynki, dlatego że my mamy
pełną świadomość, że zrobienie takiego jednego ogromnego kombinatu w jednym budynku byłoby bezsensu,
dlatego to trzeba podzielić. Jak będą trzy różne budynki może być trzech różnych zarządców. No i budynek
będzie nowszy, będzie bardziej dostosowany do tego typu potrzeb, też tańszy”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „No podejmujemy trudne decyzje i stąd też by się wydaje, że
ta dyskusja musi być, to nie może być takie głosowanie, które przejdzie tylko przez tą salę, ale chcę podkreślić
jeszcze jedną rzecz. Tego typu obiekty na całym świecie, w każdym większym mieście w Polsce, one są
przeznaczone przede wszystkim na coś, na biznes, w otoczeniu biznesu. No przecież na Boga, nie na dom
opieki społecznej w centrum miasta tysiące spalin, powietrze fatalne, no tego typu obiekty, to się robi no tak jak
jest, jest w tym miejscu chociażby na Żużlowej. Ale to tyle, ja rozumiem, że każdy może mieć inne zdanie.
Ja tylko jeszcze dopowiem, że w międzyczasie powstał prywatny dom pomocy społecznej w Niedobczycach,
został zagospodarowany stary budynek oświatowy, już w tej chwili nie pamiętam, ma się bardzo dobrze,
świetnie funkcjonuje. Jeżeli my chcemy znowu poprzez działania takie para socjalistyczne poprawić tę
gospodarkę w naszym mieście to chyba daleko nie zajdziemy.”
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta Rybnika: „Przed chwilą była komisja i na tej komisji wspólnie z Panią
Radną Marią Polanecką zadaliśmy pytanie do referującego, co będzie z tym domem właśnie DPS na Żużlowej?
I nasze obawy właśnie szły w tym kierunku, że sobie nie wyobrażamy, aby cokolwiek stało się z tym domem
negatywnego. To co Pan Przewodniczący Fudali powiedział, to jest prawda. To jest najlepszy dom jakim się
możemy poszczycić i ktokolwiek do tego domu przyjeżdża, różnego typu delegacje, jestem tam gościem może
cztery razy może pięć razy w roku i wszyscy są zachwyceni tym, co tam się robi, kto robi, co robią i tak dalej.
Ta obsługa na czele z Panią Dyrektor Danusią Wimmer, to naprawdę to jest skarb tego naszego wspaniałego
miasta. Dlatego też usłyszałem na komisji i komisja usłyszała, że te miejsca, które tam mają być w Juliuszu,
to są jakby dodatkowe miejsca, dla tych, którzy tam będą dysponowali lepszymi pieniędzmi, będą bogaci, wtedy
będą korzystali i z rozrywki i z kina i z teatru itd. itd. Więc żeby za długo nie gadać w tej sprawie, ja sobie nie
wyobrażam Panie Prezydencie, żeby kiedykolwiek doszło do tego, aby tamto zostało zlikwidowane. Bo nikt
mnie nie przekona do tego, że może być coś lepszego, jak tam w tej chwili jest. Tam jest wspaniały teren, pod
każdym względem można go rozbudować, tam można wszystko wybudować i Ci ludzie tam naprawdę czują się
wspaniale, wspaniale”.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„Nikt z nas tzn. z członków zarządu miasta nigdy nie kwestionował jakości usług świadczonych w Domu
Pomocy Społecznej na ulicy Żużlowej. Ten dom świetnie funkcjonuje. Byłem tam wielokrotnie, doskonale
sobie zdaję sprawę. Tylko to nie jest informacja dla osób, które są w kolejce, oczekujących na pobyt w tym
domu, bo wiecie Państwo, że to jest ponad 100 osób. I to dużo ponad 100 osób czeka na miejsce w tym domu.
My nie mówimy o tym co mamy, tylko czego nie mamy. Nam na dziś wg bardzo ostrożnych szacunków brakuje
od 400 do 500 miejsc w tego typu placówkach. To jest stan na dziś, a mówimy o starzejącym się społeczeństwie
i ta ilość tych osób będzie tylko i wyłącznie rosła, ona nie będzie malała. Czyli tu nie ma jakby zagrożenia, że
placówka jest zła, niedobra, źle pracuje bo to jest, my mówimy o tych placówkach, których nie ma. My ich
dzisiaj w mieście nie mamy”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Sporo w tej dyskusji, właściwie wątki przewijają się, jak
słucham tej dyskusji dwa: strach i optymizm. I przyznam szczerze, że cieszę się, że pojawiają się obydwa,
dlatego że te osoby, które mówią o obawach, akcentują troskę o budżet, akcentują troskę o program dla tego
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miasta. Natomiast te osoby, które prezentują bardzo optymistyczne nastawienie, nie wiem właściwie, no
opierające się pewnie na młodości i na chęci, że tak powiem zmieniania świata. Myślę, że Pan starosta rybnicki
wywodzący się dokładnie z tej samej opcji politycznej miał prawdopodobnie tak samo optymistyczne
nastawienie, też miał wygrywać pewnie konkursy i dlatego zdecydował się pewnie na przejęcie tych obiektów.
Pytanie, co się stało, że się nie udało? I właściwie w tej chwili to co chcemy robić to w przekonaniu większości
Radnych tak to odczuwam w rozmowach to się pojawia, swoista misja ratunkowa, bo też się martwimy
środkiem miasta no które nam niszczeje. Moje pytanie brzmi: skąd ten optymizm? Ta troska, która się też
pojawia, myślę, że wynika z tego, że do tej pory, no troszeczkę przypadkowe są te ruchy, właściwie to jest drugi
projekt, nazwijmy to obecnej ekipy rządzącej, gdzie one są bardzo podobne do siebie. Pierwszy to jest Ignacy,
drugi to jest w tej chwili Juliusz. No i ciągle patrzymy jakby za plecy, ciągle patrzymy w przeszłość.
Ja chciałbym reprezentować w tej Radzie też te osoby młodsze, te aktywne. Pani Krystyna mówi, że spotyka się
z mieszkańcami, którzy mówią: zróbcie coś z tym. Ja spotykam też innych mieszkańców, którzy się mnie
pytają, kiedy mimo, że twierdzicie, że tak bardzo jest nam potrzebny zrobicie żłobek? Kiedy poprawicie nam…
kiedy np. pojawią się lepsze możliwości do tworzenia nowych miejsc pracy? Kiedy te partnerstwo publicznoprywatne będzie zmierzało np. w tym kierunku, żeby budownictwo socjalne powstawało, ale też adresowane dla
młodych ludzi? I przyznam szczerze, tutaj tego optymizmu nie było, tych akcentów jakby one nagle, mimo
że w kampanii prezydenckiej były bardzo obecne, w tej chwili jakby się schowały. Ja przynajmniej ich nie
zauważam. Gdzieś czekają ukryte, nie pojawiają się wśród priorytetów i to też mnie martwi, to też mnie napawa
obawami. Stąd pytanie: skąd ten optymizm?”
O godz. 17:00 przybył Radny Michał Chmieliński.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dwa słowa o optymizmie. Optymizm wynika być może rzeczywiście
z młodości. Młodości dodaj mi skrzydeł - już poeta pisał w ten sposób. Z drugiej strony ten optymizm to też
nowa perspektywa unijna. W praktyce to środki, które są do zagospodarowania i widzę realną szansę na ich
zagospodarowanie. Jeżeli chodzi o samą kampanię wyborczą, która została tu przywołana i o priorytetach no to
ja dokładnie i po kolei realizuje, bo mówiliśmy o Ignacym, mówiliśmy o Juliuszu, mówiliśmy o ścieżkach
rowerowych, mówiliśmy o czystym powietrzu. To się wszystko pojawiało. Także ja życzę tutaj Panu Radnemu
nieco więcej optymizmu w tym wszystkim. A już kiedyś cytowałem takie bardzo ładne przysłowie: „Tak
zapukał strach otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było” .”
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Jeszcze taka jedna sugestia co do moich przemyśleń, która jakby
podsumuje moje obawy. Otóż zakładamy, że przeprowadzamy inwestycje, która prowadzi do rozwoju
koncepcji, rozwoju polityki senioralnej w naszym mieście. Patrząc pod kątem obiektów przy dawnym szpitalu
Juliusza. Budujemy tam ten dom opieki senioralnej, zakładamy, że będzie go administrował bądź prowadził
jakiś inny podmiot, bo rozumiem, że to też jest brane pod uwagę, czyli z drugiej strony… inaczej jeszcze
mówiąc, że on może być teoretycznie tańszy, niż dom pomocy społecznej w Rybniku, czyli już jakby stwarzały
konkurencję domowi pomocy społecznej w Rybniku. I czy to jakby nie powoduje jakiś kontrowersji w tym
temacie?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Ja myślę, że jeden i my jako społeczeństwo być może tego nie czujemy,
ale wszystkie dane demograficzne - podkreślę to po raz kolejny - pokazują dwie stałe tendencje. Pierwsza
tendencja to starzenie się społeczeństwa, a to oznacza, że klientów tego typu instytucji będzie po prostu więcej.
Stąd konkurencja pomiędzy podmiotami, które dają dane usługi jest jak najbardziej mile widziana, ja bym sobie
życzył, żeby nasze ośrodki też takiej konkurencji podlegały z prostego powodu: wtedy jakość usług dla
klientów na pewno będzie rosła. Druga kwestia w tym wszystkim bardzo, bardzo istotna. No to kwestia
związana z pewną filozofią bym powiedział funkcjonowania miasta. Tutaj Pan Pełnomocnik zasygnalizował,
a no to, że ten ośrodek na naszym spotkaniu to bardzo głośno wybrzmiało, mówię o spotkaniu właśnie na
Juliuszu, że centrum miasta ma zostać zagospodarowane. Widzieliśmy przez kilka ostatnich lat ewidentny
problem ze znalezieniem inwestora. Widzieliśmy różne koncepcje, które nie weszły w życie, ale też dzisiaj na
zachodzie stałą tendencją jest odejście od tego co jeszcze być może w Polsce trochę jest wolne, czyli od
wysyłania tzw. emerytów, ludzi którzy są u jesieni swojego życia do ośrodków, gdzie jest piękny widok, jest
sześćdziesiąt mieszkań tylko dla osób w podobnym wieku i tam zaczyna się jeden wielki problem, ponieważ tak
naprawdę to jest grupa, która mówi tylko i wyłącznie o swoich chorobach, mówi o swoich problemach mimo,
że wokoło widoki takie piękne. Stąd na zachodzie dawno odchodzi się od umieszczania osób starszych właśnie
w takich enklawach starości, tylko robi się wszystko, żeby te domy powstawały w pobliżu miejsc, gdzie
funkcjonuje młodzież, gdzie funkcjonują szkoły, gdzie miesza się ludność również pokoleniowo. To jest bardzo
istotne. Ta koncepcja dokładnie wychodzi naprzeciwko tym trendom. Chodzi o to, żeby stary człowiek
przebywał w środowisku, które jest w miarę, jak najbardziej wymieszane również pokoleniowo. A sama
lokalizacja, ja tutaj też jestem większym optymistą od Pana Przewodniczącego, liczę, że ten problem powietrza
i zanieczyszczeń będzie coraz mniejszy, bo ta świadomość ekologiczna też w społeczeństwie rośnie. To też jest
kolejne wyzwanie, które powinno stać się jednym z podstawowych elementów, o którym chcemy myśleć.”
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Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Bardzo się cieszę, że na tej sali publicznie i głośno padła
deklaracja z ust Pana Prezydenta, że Ośrodek Pomocy Społecznej na ulicy Żużlowej, nie zostanie
zlikwidowany, zamieniony w cokolwiek innego, że ten teren naprawdę jest idealny, jeżeli chodzi szczególnie
o tych ludzi starszych, którzy tam dzisiaj zamieszkują. To jest jedna sprawa. Myślę to powinno dotrzeć poprzez
media, których dzisiaj tutaj za bardzo nie widzę, myślę dotrzeć do społeczeństwa, żeby uspokoić nastroje w tym
względzie. Tutaj moi przedmówcy wyrażali obawy o środki finansowe itd. Oczywiście, ja to wszystko
rozumiem i wszyscy, którzy siedzą na tej sali rozumieją ten temat, że jeżeli coś robimy no, wszystko kosztuje.
Natomiast bardzo się cieszę, że ta nowa ekipa, na czele z Panem Prezydentem Kuczerą, podejmuje się tak
trudnych wyzwań. Bo to są wyzwania i to ogromne. Tutaj musimy podkreślić jedną rzecz, że nie tylko tutaj
myśląc o przejęciu Juliusza myśli się o stworzeniu następnych miejsc dla osób starzejących się, bo to nasze
społeczeństwo się starzeje, czyli po prostu te osoby młode, chociażby w osobie Pana Prezydenta, myślą również
o tych ludziach, którzy niedługo będą szukali tego typu ośrodków, tego typu miejsc, żeby spokojnie spędzić
starość. Ale Pan Prezydent nie tylko myśli tutaj o tych osobach w podeszłym wieku, ale myśli również Panie
Radny, tutaj zwracam się do Pana Szwedy, że nie myśli o młodych. Myśli o młodych. Wspomniał Pan
o żłobkach, a ja wspomnę chociażby o słynnym już dzisiaj przedszkolu w Boguszowicach. Czyli mamy tutaj
działania i w jedną i w drugą stronę. I mam nadzieję, że zrównoważone działania pana Prezydenta doprowadzą
do tego, że będą wszyscy zadowoleni, a niestety wyzwania są duże. Myślę, że odpowiedzialność i odwaga jest
tematem bardzo potrzebnym, szczególnie takim ludziom jak Pan Prezydent i również nam, szanowni Radni, bo
my również funkcjonujemy w terenie”.
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta Rybnika: „Ja tutaj się bardzo uważnie przysłuchuję moim
przedmówcą i ja chciałabym bardzo krótko. Moje zdanie jest takie, bo o czym my tu rozmawiamy?
My rozmawiamy o tym, czy nas na to stać, czy miasto może itd. Mówimy o kwestiach finansowych. Kłócimy
się na temat koncepcji. Koncepcje mają to do siebie, że można je zmienić, można stworzyć całkowicie nowe.
Natomiast ja chciałabym zadać tylko jedno pytanie. Czy my, Rada Miasta przedstawiciele jak tu
powiedzieliśmy ponad 130 tys. miasta możemy sobie pozwolić na to by taka perełka, jak tu było powiedziane,
może zostać w takim stanie w jakim jest w tej chwili, albo do tego to wszystko zmierza, w jeszcze gorszym?
My dyskutujemy na temat koncepcji, ale myślę, że to tak naprawdę jeszcze może się zmienić. My tutaj w tym
momencie mamy podjąć decyzję, czy zaczynamy cokolwiek robić, czy dalej się przyglądamy temu
wszystkiemu? A może za pięć lat ktoś to zrobi za nas, ale jeżeli ktoś tego nie zrobi za nas, to po prostu za pięć
lat może nie będzie co zbierać”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Ja tylko chciałem zwrócić uwagę Pana Radnego Kurpanika, że
też się cieszyłem w pierwszej części wypowiedzi ekipy rządzącej, kiedy padło zapewnienie, że nie zniknie, ale
przeczyta Pan w protokole, że zaraz, chwileczkę później prawie na tym samym wydechu Pan Prezydent
Masłowski wspomniał o tym, że jest przygotowana koncepcja zagospodarowania np. dla ekip lekkoatletycznych
tego miejsca. Także z tym optymizmem i z tą radością bardzo ostrożnie. Bo to samo, że tak powiem tutaj też
padło i to troszeczkę zagłuszyło te pozytywne akcenty tamtej wypowiedzi”.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika: „Pani Małgorzata Piaskowy powiedziała, że to jest perełka, że
powinno to miasto przejąć, ale ta perełka ma właściciela - ma starostę, który przez 7 lat próbował coś tam
zrobić. Przed każdymi wyborami samorządowymi koncepcji było co niemiara, miało tam już powstać. Te centra
miały już tam istnieć, funkcjonować. Były nawet wskazane środki finansowe, ale tu niestety nic z tego nie
zostało zrealizowane. No ja rozumiem, że miasto ma większą możliwość, bo ma większy budżet i możemy coś
z tego budżetu jeszcze odkroić i przesunąć to na taki obiekt i wyremontować go. Druga sprawa - te domy
seniora. Z tego co ja słyszałem to w Szwecji te domy seniora funkcjonują na normalnych osiedlach, czyli miasto
wykupuje tam parter bloku, piętro bloku i tam takie mini centra dla seniorów są tworzone. Pozwólmy
prywatnym też właścicielom, czy prywatnym deweloperom na stworzenie takich ośrodków, a nie tylko
próbować tu w to ubierać miasto”.
O godz. 17:10 przybyła Radna Mirela Szutka.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Słuchając tej dyskusji widzę, że jest potrzeba przyjęcia
takiej uchwały i Prezydentowi dać możliwość, żeby nad tym się wszystkim się zastanowił i wtedy będzie
można podejmować decyzję jakiegoś już konkretnego zadania, konkretnych wyników finansowych itd.
Ja w imieniu Rady Rybnickiej Seniorów, też prosili mnie, żeby zwrócić się, żeby ten obiekt zabytkowy
doprowadzić do użyteczności i żeby był tą perełką dla Miasta Rybnika, tak jak będzie perełką dworzec na
Paruszowcu, który został dzisiaj remontowany, zaczęły się pierwsze prace budowlane. Tam ten obiekt nie
rzutuje finansowo na Miasto Rybnik jak to się mówi, bo to kolej płaci. Żeby nam się udało, też Prezydentowi
w przyszłości załatwić tak samo środki jak na ten dworzec i teraz by po tej linii mógł iść. Mamy przyjazne
miasta partnerskie w Niemczech i gdzie indziej, gdzie pochodzenie Pana Rogera jest z tamtej strony, czy by oni
nie mogli się zaangażować z Dorsten. Tu się mówi o jakiś ławeczkach o Rogera itd., już coś zacząć robić,
myśleć i starsi ludzie podpowiadają, młodzi swoje postępowanie mogą robić i mogą tak samo myśleć jak Pan
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Szweda mówi, że dla nich też coś trzeba robić. Tylko inicjatywność młodych powinna być większa, tak jak
starszych. Starzy dużo podpowiadają i ta mądrość ludzi starszych powinna przenikać przez wszystkich naszych
Radnych i rządzących, a Pan Prezydent będzie miał pole do popisu, czy to przejdzie przez następne Rady, sesje
Rady Miasta. To nie jest na złość jednemu, drugiemu Prezydentowi. Tylko jest taka potrzeba, ja widzę teraz na
bazie tego naszego dworca na Paruszowcu. Czekaliśmy, kolej czekała 20, 25 lat, aż to wszystko zgniło. Teraz
chcąc ten zabytek robić sami widzą ile to kosztuje. Trzeba rozebrać było niektóre rzeczy, które były na słomie
dziurawe, dachy itd. I robią od nowa, jest dokumentacja i to tak samo musi powstać z tym obiektem, że on
zostanie zniszczony i następne lata spowodują, że będzie tak wyglądał jak w tej chwili dworzec, a po co tyle
pieniążków wydawać? Teraz można zabezpieczyć się, inaczej trochę zabezpieczyć z góry ten obiekt i bokami,
żeby nie doprowadzić do całkowitej degradacji. Przepraszam, że zająłem dużo czas”.
Benedykt Kołodziejczyk – Radny Miasta Rybnika: „ Chciałem powiedzieć Panu Radnemu Piesze, że gdyby
deweloperzy byli kiedykolwiek zainteresowani tym budynkiem to dawno by już go mieli w swojej gestii i coś
tam zrobili. Natomiast wszyscy żeście tam byli, proszę Państwa, prawie wszyscy i widzieliście, że niezbędną
robotą jest to co zrobili np. w Rudach Raciborskich, czy w Raciborzu jak odnawiali zamek. Niezbędne roboty
zabezpieczające, żeby ten budynek nie niszczał tzn. dach, dachówka, czy dach, poprawić rynny i rury spustowe,
które leją po murze i nie zostało to zrobione i to są podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić. Jest to obiekt
rybnicki i to są te podstawowe rzeczy. Natomiast koncepcja jest sprawą dalszą, bo nikt nie wie co czas
przyniesie, może za miesiąc, dwa, trzy, różne scenariusze mogą się zdarzyć”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Jeszcze mam pytanie. Nie dostałem odpowiedzi. Czy Pan
Student może odpowiedzieć, czy Pan jest autorem tego projektu, Panie Prezydencie?”
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:
„Chciałbym sobie przypisać takie… byłby to zaszczyt gdyby tak było. Natomiast polityka senioralna jest
priorytetem Unii Europejskiej. To nie jest jakiś mój szczególny pomysł. Uczestniczyłem rzeczywiście w wielu
konferencjach. Ostatnio byliśmy większym składem na Kongresie Urbanistyki Polskiej. Muszę powiedzieć, że
duża część referatów dotyczyła dokładnie tego tematu. Tych rozwiązań, tych pomysłów, tych koncepcji.
Słucham ludzi, korzystam z mądrzejszych uwag i pewnego rodzaju zaleceń i koncepcji to są polskie,
ogólnopolskie, europejskie autorytety w tej dziedzinie. Po prostu korzystam pełną garścią z tego. Uważam, że to
raczej dobrze dla miasta”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Ja tylko chcę wyjaśnić informację, którą wyczytałem
w mediach, że na zlecenie Starosty Rybnickiego, Pan jest autorem koncepcji modernizacji tego. To było stąd
całe moje pytanie. Ale w tej chwili proszę Państwa zamykam dyskusję. Jeszcze ostatnie pytanie do Pana
Prezydenta Kuczery. Ja rozumiem, że tutaj obrona tej uchwały świadczy o tym, że gwarantuje Pan
bezpieczeństwo finansowe naszego miasta przez całą swoją kadencję. Czy dobrze rozumiem Panie
Prezydencie?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Przewodniczący jak zwykle doskonale się rozumiemy”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 14 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 6 radnych
10. Wybory ławników na kadencję 2016-2019:
a) Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
Jan Mura – Przewodniczący Zespołu odczytał ww. stanowisko z dnia 3 września br. (załącznik do
protokołu).
b) Przyjęcie zasad głosowania.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta odczytał zasady głosowania (załącznik do protokołu). Dodał, że
zasady zostały zaakceptowane przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem zasad głosowania: /Głosowanie 7/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
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c) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zgodnie ze statutem Miasta Rybnika,
Komisja Skrutacyjna powinna składać się z 3 lub 4 osób. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika zaproponował, aby w skład Komisji Skrutacyjnej wchodziły 3 osoby.
Przystąpiono do głosowania za ww. wnioskiem: /Głosowanie 8/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Radnej Małgorzaty Piaskowy, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wojciech Piecha – Radny Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Radnego Łukasza Dwornika, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Radnej Krystyny Stokłosa, która
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem ww. składu Komisji Skrutacyjnej: /Głosowanie 9/
Za – 17 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Następnie Komisja wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym została Radna Krystyna Stokłosa.
Przystąpiono do głosowania za wyborem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: /Głosowanie 10/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
d) Wybory ławników.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania kart do
głosowania.
Nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
/Po przerwie/
e) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokoły z wyborów ławników na
kadencję 2016-2019 do:
- Sądu Rejonowego w Rybniku,
- Sądu Rejonowego w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- Sądu Okręgowego w Gliwicach,
- Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Protokoły stanowią załączniki do protokołu.
Następnie zaproponowała, aby w przyszłości Komisja Skrutacyjna składała się z 4 osób w celu usprawnienia
pracy komisji.
f) Przyjęcie uchwały.
Henryk Cebula – Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały wraz z nazwiskami wybranych
kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zadała pytania, które następnie złożyła na piśmie na ręce
Przewodniczącego Rady Miasta. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, ja chciałem podziękować za dwie rzeczy.
Pierwsze, to za naprawę nawierzchni na ulicy Górnośląskiej od Żółkiewskiego do ulicy Weroniki. I drugą za to,
że otrzymałem już odpowiedź na piśmie, bo pytałem o mieszkania socjalne, także Panie Prezydencie za to
dziękuje. I mam trzy krótkie pytania: co z wynikami budżetu obywatelskiego? Co z przyjęciem obiektów na
kopalni Ignacy? I czy grup Polonia Niewiadom został już obdarowany przyjęciem obiektów do MOSiRu?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, wyniki oficjalnie
zostaną ogłoszone w poniedziałek. Zgodnie z regulaminem był na to czas do 20 października, ale mamy to
policzone. Dzisiaj odbyło się posiedzenie zespołu, które zaaprobowało wyniki. Prezydent Kuczera zdecydował
o tym, że ogłosimy je oficjalnie na konferencji prasowej w nadchodzący poniedziałek. Jeżeli chodzi o (…)
Kopalnię Ignacy, no to tu ciągle trwają dyskusje z Kompanią Węglową i na chwilę obecną nie ma decyzji
ostatecznej ani w jedną, ani w drugą stronę. Wszyscy mamy świadomość tego, że tam panuje trochę stan
zawieszenia na chwilę obecną i ciężko nam jednoznaczną odpowiedź uzyskać. Jeżeli chodzi o obiekt Polonii
Niewiadom, procedura jest w toku i mam nadzieję, że od stycznia przyszłego roku obiekty będą już pod
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.”
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Ja bym chciał podziękować za chodnik, który wykonuje się na ulicy
Energetyków, za chodniki, które są wykonywane na Storczyków. Chciałbym wiedzieć, czy po drugiej stronie
ulicy Energetyków również będzie chodnik robiony i czy będzie remontowana ulica Rudzka? I kolejne pytanie:
czy były przeprowadzone analizy połączeń struktur MOSiRu i BUSHIDO?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, odpowiemy na piśmie bo
nie ma Pana Janusza Kopera z nami. Jeżeli chodzi o analizy połączenia tych dwóch instytucji są one w toku
i rzeczywiście planujemy połączenie, wchłonięcie tak faktycznie, wchłonięcie BUSHIDO przez MOSiR, czyli
MOSiR wchłonie BUSHIDO.”
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja również tak jak Pani Krystyna, ostatnio czas nas gonił,
więc w tej chwili już muszę to powiedzieć. Chciałam przede wszystkim podziękować za zakończone roboty
w Dzielnicy Chwałęcice, chodzi o piąty etap przebudowy ulicy Rudzkiej. I tu chciałam serdecznie podziękować
osobom, które przyczyniły się do powstania tej inwestycji drogowej, tu muszę wymienić byłego Prezydenta
i poprzednią Radę, a w tej chwili tą Radę za realizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie. Wiemy jak ta
droga wcześniej wyglądała, no w chwili obecnej robi wrażenie, ale przede wszystkim poprawiło się
bezpieczeństwo. Dziękuję. I druga sprawa, taka prośba w zasadzie, proszę o zabezpieczenie środków
finansowych w budżecie miasta na następny rok, chodzi o rozpoczęcie prac związanych z budową segmentu
przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15. Sytuacja w chwili obecnej jest bardzo trudna,
o czym informowałam wielokrotnie Pana Prezydenta. Króciutko dziękuję i bardzo proszę o wzięcie to pod
uwagę”.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Doskonale Państwo znacie sytuację budżetową miasta,
dzisiaj poruszaliśmy temat przedszkola w Boguszowicach, oczywiście przedszkole w Chwałęcicach jest
również przedmiotem troski zarządu miasta w odpowiednim momencie kiedy przyjdzie na to czas będziemy
procedować również i pewnie nad tym pomysłem. Na chwilę obecną tylko tyle.”
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam takie jedno pytanie: co z przetargiem na projekt budżetu
obywatelskiego w Niewiadomiu? Bo do tej pory się nie odbył i nie wiem czy te środki przepadną, czy jak to
będzie wyglądało? A też robienie placu zabaw zimą w grudniu, styczniu to to jest bezsensu”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „To nie jest tak, że przetargi się nie odbywają, po prostu są
takie przetargi, do których się nikt nie zgłasza. Powiem żartobliwie, ale też czekam na pomalowanie mojego
gabinetu i też nie ma chętnych do tego, żeby to zrobić. Ale tak mówiąc… nie, nie ja żartuje, już jest firma
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wyłoniona, ale chciałem zapewnić mieszkańców Niewiadomia, że ta inwestycja zostanie wykonana i te środki
nie przepadną, a w przyszłym roku postaramy się to zrobić tak, żeby inwestycje z budżetu obywatelskiego były
traktowane jakoś priorytetowo i żeby infrastruktura taka związana z letnim wypoczynkiem była latem gotowa”.
12. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 19:45 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0

Głosowanie 2
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 3
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
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Wstrzymało się 0
Głosowanie 4
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 18
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 6
Tak 14
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 6
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
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Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Głosowanie 7
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 17
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
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Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Mirela Szutka PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 11
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula PiS
Arkadiusz Szweda PiS
Jerzy Lazar PiS
Wojciech Piecha PiS
Lukasz Dwornik PiS
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Lukasz Klosek PO
Nie 0
Wstrzymało się 0
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