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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 rok.
Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta. /Głosowanie 1/
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok. /Głosowanie 2/
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
Opłata prolongacyjna. /Głosowanie 4/
Przekształcenie Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2. /Głosowanie 5/
Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 6/
Zmiana uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. /Głosowanie 7/
Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. /Głosowanie 8/
Wprowadzenie na terenie Miasta Rybnika Programu „Rybnik przyjazny Seniorom”. /Głosowanie 9/
Powierzenie Gminie Miasta Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy drogi regionalnej PszczynaRacibórz przebiegającej w granicach Miasta Żor. /Głosowanie 10/
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
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 (załącznik do protokołu) stwierdził, że obecnych jest
23 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Przywitał również Pana Wojciecha Piechę – Senatora
RP, któremu złożył jeszcze raz w imieniu Rady Miasta i swoim najserdeczniejsze gratulacje. Dodał: „Panie
Senatorze liczymy, że ta praca przyniesie Panu wiele satysfakcji i zadowolenia dla dobra Ojczyzny. Liczymy na
to, że te wszystkie sprawy ważne, które będą rozpatrywane w Senacie, będą rozpatrywane właśnie zgodnie
z pomyślnością dla naszej Ojczyzny (…)”.
Wojciech Piecha – Senator RP: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panowie
Wiceprezydenci, Panie Skarbniku, chciałbym podziękować wszystkim Rybniczanom, którzy poszli do
wyborów 25 października, a szczególnie tym, którzy oddali na mnie głos. Od 8 lat byłem Radnym Miasta
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Rybnika – od 2007 – 2015 r., nabyłem tu pewnych doświadczeń, bo nigdy nie spotkałem się z taką formą
działalności, zawsze byłem pracownikiem Kopalni Jankowice. Te sprawy społeczne były troszeczkę odległe.
Dopiero przełom nastąpił gdy pierwszy raz startowałem do Rady Miasta Rybnika. Ta praca tu w Radzie Miasta
jest bardzo cenna (…). Doświadczenia, jakie tu nabyłem pozwolą mi sprawować ten mandat Senatora myślę
w sposób godny i szacowny i będę się starł wspierać lokalne tu samorządy, bo nie tylko tj. Rybnik, ale tj. także
Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki i powiat mikołowski – z tego okręgu zostałem wybrany.
Śląsk jest mi tu najbardziej bliski, bo jestem Ślązakiem, a sprawy te, które dotyczą tej społeczności jak Rybnik
są mi szczególnie bliskie, bo jestem mieszkańcem tego miasta. Jeszcze raz chciałem wszystkim Radnym
podziękować, szczególnie tym, którzy wspierali mnie przez te 8 lat działalności – Pan Prezydent Adam Fudali,
Andrzej Wojaczek, Michał Chmieliński, Andrzej Oświecimski, Pani Krystyna Stokłosa na pewno też wspierała
mnie swoją radą, bo była pracownicą banku i te sprawy finansowe były jej bardzo bliskie, pozdrawiam też
Franka Kurpanika mojego przeciwnika w walce o fotel Senatora. Kampania była zacięta, bo tak trzeba to
powiedzieć, było nas czterech (…) niestety w okręgach jednomandatowych tak jest, że jeden tylko wygrywa.
Okręgi mandatowe pokazują, że polaryzacja na scenie politycznej (…) doprowadziła do tego, że są tylko dwie
opcje w Senacie – Platforma Obywatelska i PiS, czy PiS i Platforma Obywatelska, bo nas jest 61,
a tu Senatorów z Platformy jest 34 i pozostałych 5 Senatorów to są Senatorowie niezależni. Inne partie
polityczne do tego Senatu się nie dostały, czyli okręgi mandatowe nam zacieśniają, czyli ograniczają
reprezentacje tam już na szczeblu ogólnokrajowym. Praca w Senacie podobna jest do pracy tu w Radzie Miasta,
bo też dostajemy uchwały. Te uchwały są najpierw procedowane w Sejmie, uchwalane i my to mamy tam
jeszcze jakoś tam poprawiać, są tam specjaliści od prawa, jest biuro legislacji, które podpowiada, bo tj. taka
obróbka prawna, żeby te wszystkie zapisy były zgodne z prawem, zgodne z konstytucją. Tempo pracy jak
Państwo widzieli było bardzo intensywne przez te 2 miesiące, ale niestety tak się sprawy, a nie inaczej toczą.
Miejmy nadzieję, że w tej chwili się to będzie uspokajało i te wszystkie pracy, które ciążą na Senacie będą
wykonywane w sposób już lepszy, przemyślany, będziemy mieli więcej czasu na obróbkę tych ustaw i tych
propozycji, z którymi wychodzi Rząd. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie, za to, że mogłem
z Wami pracować, bo ta praca jednak tu w Radzie Miasta pozwala na pewne spojrzenie inne niż… bo tu się
ścieramy (…), mamy swoje poglądy, ale musimy dążyć do jakiego konsensusu. Oczywiście demokracja
wygrywa, czyli ten, który ma większość przegłosowuje, ale rola opozycji jest też bardzo ważna, bo opozycja
pozwala dostrzec błędy, których nie dostrzega ten, który daną uchwałę czy dane prawo uchwala.
Panie Prezydencie, Pan też wywodzi się z Rady Miasta, także trzeba zachęcić młodych, żeby tu terminowali
i (…) nabywali ten polityczny sznyt. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie za te 8 lat pracy,
szczególnie chciałem podziękować tu jeszcze Łukaszowi Dwornikowi – wspierał mnie w kampanii wyborczej,
żeśmy w zasadzie robili wspólnie tę kampanię, Panu Jurkowi Lazarowi, Pani Mireli Szutce i Arkowi Szwedzie,
oczywiście Andrzej Wojaczek też mnie wspierał i myślę, że niektórzy członkowie BSRu”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pozwoli Pan Senator, że również dwa słowa ode mnie. Też chciałem
podziękować za prace i wkład, jaki Pan włożył w prace tej Rady i rozwój Miasta Rybnika. Liczymy oczywiście
na to, że będzie on nadal bardzo twórczy i będzie budował wspólnotę również tego lokalnego samorządu”.
Następnie Prezydent wręczył Senatorowi list gratulacyjny.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Życzenia również na piśmie skierowałem w imieniu
Rady Miasta do Pana Senatora zaraz po wyborach, także możecie być Państwo spokojni. Pan Senator
powiedział, że są 2 opcje w Senacie, czyli można powiedzieć Panie Senatorze, że idziemy taką drogą
amerykańską, republikanie i demokracji, zobaczymy jak będzie dalej, gdzie to skończy. To co Pan powiedział
również, tutaj jest sporo takich radnych, którzy mają bardzo dobrą pamięć Panie Senatorze, będziemy pamiętać
o tej deklaracji pomocy wtedy kiedy Senat będzie potrzebny. (…)”.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 r. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 22 grudnia 2015 r. - spotkanie z prezesem Kolei Śląskich w Katowicach,
- 28 grudnia 2015 r. - spotkanie w związku z powołaniem nowego Zastępcy Komendanta Policji w Rybniku,
nadkom. Krzysztofa Skowrona,
- 13 stycznia 2016 r. - spotkanie z Jarosławem Ogrodowskim, ekspertem Ministerstwa Rozwoju.
Kolejno poinformował, że w trakcie realizacji jest zadanie związane z dostosowaniem do warunków ochrony
przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół nr 3 w Dzielnicy Maroko-Nowiny. Dodał, że w trakcie realizacji jest
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również postępowanie przetargowe dot. budowy przedszkola przy ul. Sztolniowej w Dzielnicy Boguszowice
Stare. Uzupełnił, że „dwie firmy, których oferty zostały odrzucone przez komisję przetargową, złożyły
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Rozprawa odbyła się
4 stycznia, a wyrok otrzymaliśmy 14 stycznia. Wyrok oddalił odwołanie jednej z firm, natomiast uwzględnił
odwołanie drugiej. W wyniku wyroku zwróciliśmy się do tej firmy o uzupełnienie braków w ofercie. Po
przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów oraz ponownej analizie oferty, komisja przetargowa powinna
podjąć decyzję do końca tygodnia. Także liczę, że podpisanie umowy nastąpi pod koniec tego miesiąca”.
Ponadto poinformował, że:
- ogłoszono przetarg na budowę wodnego placu zabaw w Dzielnicy Kamień. Zadanie będzie realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego (projekt ogólnomiejski) pod nazwą: „PLUSKADEŁKO - WODNY PLAC
ZABAW W KAMIENIU”. Termin rozstrzygnięcia przetargu: 1 lutego 2016,
- w trakcie realizacji jest przetarg na przebudowę ul. Rudzkiej – VII etap.
Przedstawił informację dot. stopy bezrobocia w Rybniku, która w listopadzie wynosiła 6,8%. Dodał, że na dzień
31 grudnia 2015 r. w Urzędzie Pracy były zarejestrowane 3844 osoby.
Kolejno poinformował o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika. Poprosił, aby tę informację
przekazywać mieszkańcom. Dodał: „Zgodnie z ustawą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie naszej gminy powstało 6 punktów, które taką pomoc
świadczą. Informacje były na stronie internetowej. Przypominam, że nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
w wyznaczonych na terenie Miasta punktach: (…)
- w budynku UM Rybnika przy ul. Rzecznej 8,
- w budynku PWiK Sp. z o.o. przy ul. Pod Lasem,
- w budynku MOSiR-u przy ul. Floriańskiej,
- w budynku Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 przy ul. Patriotów,
- w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja,
- w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda” przy ul. Świerklańskiej.
Ta pomoc od 1 stycznia do 31 grudnia będzie w wymiarze 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku)
przez 4 godziny dziennie”.
Następnie zaprosił radnych na spotkanie z Panem Jarosławem Ogrodowskim w ramach projektu pn. Modelowa
rewitalizacja miast, które odbędzie się 28 stycznia br. w Urzędzie Miasta Rybnika. Dodał, że Rybnik jest
jednym z 57 samorządów, które będą starać się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju. W ramach
organizowanego konkursu każdy z samorządów otrzymał wsparcie eksperckie w procesie programowania
rewitalizacji. Ekspertem Miasta Rybnik został Pan Jarosław Ogrodowski. Celem spotkania będzie przybliżenie
jego uczestnikom najważniejszych kwestii związanych z realizacją procesu rewitalizacji w naszym mieście.
Na zakończenie przedstawił radnym problemy związane ze zmianą ustaw dot. przedszkoli.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 rok.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta przedstawił sprawozdanie. Kserokopia sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu.
5. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 1/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
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Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Na Komisji Finansów pytałem o to jak się to dzieje, że
w przeciągu trzech miesięcy od decyzji o tym, że będziemy budować drogę śródmiejską, bo przypominam, że
we wrześniu Pan Prezydent przedstawiał Radzie Miasta informację o tym, że zamierzamy budować drogę
śródmiejską w połączeniu z drogą relacji Racibórz-Pszczyna i o to w trzy miesiące wykupujemy grunty, które
przeznaczone są pod budowę tej drogi. Nie mamy dokumentacji, nie mamy innych rzeczy, ale wykupujemy
grunty. Panie Prezydencie czemu nierówno traktujemy mieszkańców naszego miasta? Przypominam, że ulica
Jagodowa… mieszkańcy, którzy mieszkają na ulicy Jagodowej od 10, może jeszcze więcej lat czekają na żeby
wykupić ich posiadłości czy też domy, żeby mogli zmienić swoje miejsce zamieszkania. (…)
Chcę przypomnieć, że na drogę relacji Racibórz-Pszczyna mamy dokumentację, mamy przeznaczoną trasę,
mamy przebieg. Wszystko już mamy, czekamy tylko na ZRID - z tego co mówił Pan Wiceprezydent Koper.
Więc zastanawiam się z czego wynika taki pośpiech i dlaczego nierówno traktujemy mieszkańców naszego
miasta? Ponadto mój niepokój budzi fakt, że została zwiększona wartość tego zadania - nie wiem czy radni
zwrócili uwagę - o kolejny 1 300 tys. zł. Mówiło się o tym, że droga (…) śródmiejska będzie kosztowała
10 mln w tym programie wrześniowym, dzisiaj już czytamy, że zadanie zostało zwiększone do 11 316 tys. zł.
Takie tempo podwyżek spowoduje, że ta droga naprawdę będzie bardzo droga. I mam pewne wątpliwości Panie
Prezydencie, bo na spotkaniu ostatnim - wczoraj zresztą, Pan mówił o tym, że jeżeli nie będzie środków
unijnych, to powiedzmy, że nie będę kończył, ale wiemy co się może w Mieście Rybniku wtedy wydarzyć.
Tej drogi Pszczyna-Racibórz możemy nie budować, ale za to wybudujemy drogę śródmiejską która poprowadzi
do…? I tu mam wątpliwości. Dziękuję i prosiłbym o odpowiedź”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pan Prezydent Koper wszystko wyjaśni. Tu Panie Radny uspokajam,
wszyscy trzymamy rękę na pulsie, to jest wszystko robione zgodnie z zasadami. O szczegółach Pan Koper.
Bardzo bym prosił unikać takich stwierdzeń, że tutaj dzielimy jakoś mieszkańców. Tak naprawdę wiemy, że
droga w planach jest od lat 70-tych i tak naprawdę tu nie ma żadnej sensacji. Czekamy na środki konkursowe,
które są dla nas bardzo, bardzo istotne i też nie jest żadną tajemnicą, ale powtarzam po raz setny, że tak, budowa
tej drogi jest uzależniona od konkursu. Jaki będzie wynik konkursu po prostu nie wiem. O szczegółach proszę
Pan Prezydent Koper”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Rozszerzając tą wypowiedź Pana Prezydenta, rzeczywiście
bardzo proszę nie oceniać tego w taki sposób. Pan Radny Cebula jest trzecią kadencję Radnym więc powinien
pamiętać, że projekt ulicy śródmiejskiej w poprzednich latach został zaprojektowany, wydaliśmy na to
pieniądze. I my projekt ulicy śródmiejskiej mamy gotowy. (…) Jeśli chodzi o drogę (…) Racibórz Pszczyna
(…) mamy już ZRIDy gotowe, a w momencie kiedy dostajemy ZRIDy, to niestety, jeżeli przychodzi wycena
mamy miesiąc czasu na wypłacenie tych środków. Także nie jest to w tym momencie żaden sposób traktowania
inaczej mieszkańców naszego miasta, jedna droga, druga czy trzecia, zresztą w uchwale mamy przesunięcia
środków z innych dróg również wymienione, typu Rudzka, typu Żorska, nawet jeszcze też wypłacamy jakieś
zaległe sprawy spadkowe. W związku z powyższym momencie kiedy Wojewoda wydaje decyzje ZRIDowską
i później mamy wycenę rzeczoznawcy, mamy miesiąc czasu na wypłacenie tych środków. Więc nie możemy z
kolei odkładać wypłat za tereny pod ulicę śródmiejską, jeżeli mamy wydane decyzje ZRIDowskie. I to jest
jednoznaczne określenie, ponieważ droga Racibórz- Pszczyna - to co już mówiłem wielokrotnie, zresztą Pan
Radny też to podkreślił, toczy się cały czas postępowanie te decyzje ZRIDowskie są przygotowane, były
wydane przez Wojewodę, ale były w rozpatrywaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - tutaj
pozytywna, pierwsza z pozytywnych wiadomości w zakresie tej drogi, że pierwszy odcinek tej drogi już
przeszedł i już został zaakceptowany i wrócił do Wojewody i powinniśmy w najbliższych dniach dostać decyzje
ZRIDowskie dla pierwszego odcinka, więc mam nadzieję, że te kolejne też tak szybko już teraz się będą
kończyć w końcu, ale to jednoznacznie wykreślam, dlatego wyjaśniam, że nie ma nierównego traktowania.
Tam, gdzie mamy decyzje, tam je po prostu musimy realizować czy w tym momencie tego chcemy czy nie. Co
do zwiększenia wartości – tu też proszę nie łączyć pewnych rzeczy. My w budżecie pod pojęciem wartość
całego projektu pokazujemy wszystkie koszty z tym związane, czyli i wykupy gruntów i koszt realizacji
zadania. Więc na ten moment nie następuje zwiększenie wartości przewidywanego zadania, które jakie będzie
dopiero będzie po przetargu. Natomiast jeżeli gdzieś tam pojawiają się zwiększone wyceny nieruchomości jak
w przypadku akurat tej ulicy śródmiejskiej to automatycznie pokazujemy na całym zadaniu, ale to jest i projekt
i realizacja i wykupy i wiele innych rzeczy na to na to wypływa. Natomiast przewidywane środki na wykupy
jeżeli po jakimś tam momencie pokazują się tu czy ówdzie większe, to my je Państwu oczywiście pokazujemy
zgodnie z przepisami. Także nie jest to zwiększenie zadania. Jakie to zadanie będzie okaże przetarg. Realizacja
ulicy śródmiejskiej jest połączona z realizacją drogi Racibórz-Pszczyna. Jeżeli z jakiś przyczyn (…) by nie
doszło do realizacji tego zadania, to wiadomo, że nie będziemy najprawdopodobniej budowali drogi do nikąd,
bo dzisiaj wybudowanie ulicy śródmiejskiej byłoby drogą do nikąd. Ona ma połączenie z drogą
Racibórz-Pszczyna i tylko razem będzie realizowana. I to Państwu mówiliśmy, że realizując pierwszy etap,
czyli do ulicy Wodzisławskiej, żeby uzyskać efekt przejezdności i nie zablokować całkowicie ulicy
Wodzisławskiej, bo wpuszczając nowo wybudowaną drogę od Żor do Wodzisławskiej nie mając połączenia
dalej, bo one będzie z przesunięciem jakimś czasowym budowane, to wpuścilibyśmy dodatkowy ruch na ulicę
Wodzisławską i wiemy co by się stało. W związku z powyższym dlatego wskazywaliśmy, że równolegle z tym
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odcinkiem od Żor do Wodzisławskiej będziemy budowali ulicę śródmiejską, bo w tym momencie w tym planie
finansowym się mieścimy, a uzyskamy efekt bardzo mocnego otwarcia ruchu ze strony Śródmieścia w kierunku
tej obwodnicy. Także tak należy to interpretować”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Wiceprezydencie Koper, ja na Komisji Finansów pytałem
o to i uzyskałem informację od Pana Prezydenta, że nie ma jeszcze dokumentacji, że dokumentacja będzie
tworzona, ale wykupujemy grunty, bo będziemy te grunty potrzebować. Także sorry, ale taką informację
uzyskałem”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny mówimy o dwóch różnych kwestiach. Pan Radny się jakoś
tak uparł, że droga Pszczyna-Racibórz - ja o tym mówiłem Racibórz-Pszczyna, że ta dokumentacja na dzień
dzisiejszy jest gotowa, ale mamy ZRID, który dzisiaj jest u Wojewody i jest dopiero poddawany ocenie.
Mówiliśmy o RDOŚ decyzji i mówiliśmy o drodze śródmiejskiej. Ja mówiłem o tym, że jest kwestia wykupów
na tym terenie. I tu się nic nie zmieniło. Jest rzeczą chyba oczywistą, że droga Pszczyna-Racibórz, jeżeli nie
będzie budowana, to de facto środki, które pójdą na drogę śródmiejską byłyby nieracjonalnie wydawane. Stąd
na pewno nie będziemy jej budować. I proszę się tego trzymać, bo nie ma sensu mówienia o tym, że droga
śródmiejska jest czymś dzisiaj niepotrzebnym czy że wydajemy pieniądze w sposób nieracjonalny, bo tak
naprawdę przygotowujemy się do zadania, które jest dla obsługi drogi Racibórz-Pszczyna niezbędne.
I wszystkie nasze działania służą temu Panie Radny i mam nadzieję że tu znowu jesteśmy zgodni”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. Opłata prolongacyjna.
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 4/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Przekształcenie Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
10. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających
te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką
stanowiącą załącznik do protokołu.
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 6/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Zmiana uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
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.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „To jest z cyklu serii uchwał do poprawek, ale pierwszy raz
spotykamy się z tym, że Pan Prezydent mówi o tym, że to myśmy się pomylili, a nie (…) nadzór prawny
Wojewody. Ale wracam do tej uchwały. Proszę Państwa, od 2006, 2007 r., gdy zasiadam w tej Radzie, problem
nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, zawsze budził pewne niesnaski pośród działaczy i samych
zawodników do czasu, gdy Pan dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie
do informacji publicznej – Prezes Polonii Rybnik (...) zaproponował Radzie Sportu, przygotował regulamin,
który był bardzo uniwersalny. Tam były wyznaczone kwoty za osiągnięcie konkretnego wyniku sportowego w
kategorii elita, czyli zawodnik wszystkich kategorii, potem młodzieżowiec, junior, junior młodszy i młodzik.
Gdy został wprowadzony ten regulamin, się okazuje, że zastosowanie tego regulaminu sprawiło, że jakby nie
było możliwości interwencji albo ręcznego sterowania wysokością tej nagrody. I przez ileś lat ten system
funkcjonował. Przypominam, że w poprzedniej kadencji Pan Przewodnicząca – ówczesna Przewodnicząca
komisji oświaty i sportu – Anna Gruszka opracowała podobny regulamin, który też był tak jakby materiałem do
opiniowania Panu Prezydentowi uzyskanych wyników sportowych. Te dwa organy, zarówno Rada Sportu jak i
komisja oświaty i sportu, przedstawiały Panu Prezydentowi bardzo podobne, mało zróżnicowane nagrody i
wyróżnienia oraz stypendia. Dziwię się, że nowy Pan Prezydent Miasta Rybnika spowodował, że zmieniamy
całkowicie model. Pamiętacie Państwo, że pytałem o tą kapitułę, bo szczerze powiedziawszy byłem zaskoczony
tym,
że
powstanie
jakby
nowy
organ
–
kapituła.
Nigdy
z
takim
organem
w mieście nie mieliśmy do czynienia. Wiedzieliśmy o tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów,
to Pan Prezydent odpowiada za finanse miasta i Pan Wojewoda rzeczywiście tą naszą uchwałę uchyli. I teraz
mam pytanie Panie Prezydencie czy rzeczywiście potrzeba jest ta kapituła skoro jest Rada Sportu, jest komisja
oświaty i sportu i teraz dochodzi trzeci organ – kapituła, tym bardziej, że nie wiemy kto w tej kapitule będzie
zasiadał? A o to już pytał (…) podczas prac nad tą uchwałą 19 listopada chyba Pan Radny Szweda. Do dzisiaj
nie dowiedzieliśmy się czy są osoby chętne, które by w tej kapitule zasiadały, jaki to będzie model, kto to
będzie? Chciałbym na to pytanie uzyskać odpowiedź. I Panie Prezydencie, czy rzeczywiście ta kapituła tam
musi funkcjonować?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Po pierwsze w funkcjonowaniu kapituły nie widzę nic
zdrożnego w tym, że eksperci za darmo wypowiedzą się nt. tego komu warto nagrodę dać. Dziwi mnie takie
podejście w ogóle, że tj. coś zdrożnego. (…) W Radzie Sportu mamy reprezentantów określonych grup
sportowych, nie ma tam wszystkich. Także myślę, że zapytanie innego ciała doradczego, które będzie działało
nieodpłatnie jest jak najbardziej na miejscu i rzeczywiście my nie mamy nic do ukrycia. Tak jak ja się nie
wstydzę tego – popełniliśmy błąd to się do tego przyznaję. Ludzi do kapituły na chwilę obecną nie mamy
wybranych, bo cały czas się zastanawiamy. Prawdopodobnie będziemy zapraszali ludzi z sąsiadujących miast
do zaopiniowania tego, żeby mieć taki tam jakiś ogląd zewnętrzny. Natomiast sama zmiana dot. zasady
przyznawania nagród i stypendiów, tj. wniosek środowiska sportowego, a nie wymysł Prezydenta Piotra
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Kuczery, bo to środowiska sportowe były niezadowolone z obecnego stanu rzeczy. Co więcej, mówi Pan o tym,
że Pan dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
– szef Polonii Rybnik opracował taki regulamin, to ja przypominam, że w zeszłym roku nagrodę Prezydenta
zwróciła zawodniczka tego klubu, bo uznała za niewłaściwe, żeby ona mając takie sukcesy miała dostawać
nagrodę rzędu 300 zł, a do tego doprowadzał poprzedni regulamin, gdzie mieliśmy pulę i liczbę zawodników
kwalifikujących się w mieście do otrzymania nagrody rzędu 100 – 200 osób rocznie.
Co więcej, i tak część z nich była wykluczona z nagrody na podstawie regulaminu opracowanego przez Radę
Sportu, a nie uchwałę, co moim zdaniem same w sobie budziło wątpliwości”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Taka mała uwaga Panie Prezydencie, za błędy się trzeba
wstydzić jednak. (…)”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Dobrze, będę się wstydził”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Chodzi o to, żeby Pan tych błędów nie popełniał, bo tych
błędów naprawdę się zdarza tutaj bardzo sporo”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie zauważyłam, że ostatnio powstają właśnie
różne takie ciała doradcze – rady, kapituły, komisje. Teraz czytam w Internecie, że Pan powołuje nowego
doradcę do planu zintegrowanego transportu. Panie Prezydencie, Pan jest wykształconym człowiekiem. Czy Pan
się podejmuje czy Pan się obawia podejmować decyzji? Dlatego potrzebuje Pan tylu doradców?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Ja się zawsze obawiałem ludzi, którzy wszystko wiedzą na każdy temat.
Ten lęk jak słucham niektórych wypowiedzi we mnie narasta. Stąd myślę, że wielką sztuką jest to, by szukać
takich ludzi, którzy w jednej działce rzeczywiście są specjalistami. Jeżeli ktoś napisał doktorat na dany temat,
jeżeli ktoś pracował w mieście, które ma wzorowo zorganizowany transport, jeżeli ktoś pracował dla Marszałka
tego Województwa właśnie w tej działce i zgodził się przyjąć moją propozycję - to cenię sobie i na pewno
uwagi takiego Pana będą brane pod uwagę w rozwiązaniach rybnickich. Twierdzę, że mądrych ludzi wokoło
nigdy za wiele, podsumowując”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
12. Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką,
która polegała na dopisaniu przyimka „na” przed wyrażaniem „(…) wniosek Prezydenta Miasta
Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu (…)”.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Wprowadzenie na terenie Miasta Rybnika Programu „Rybnik przyjazny Seniorom”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką,
która polegała na zmianie roku w metryce aktu na 2016.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała z jakich ulg będą korzystać seniorzy.
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Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tak jak powiedziałem rozporządzenie jeszcze nie jest
gotowe, natomiast to co mamy już przygotowane dot. instytucji kultury i kwot biletów zniżkowych na imprezy
kulturalne, które by wynosiły 5 zł, ulgi dla biletów w cenie 15 do 50 zł, 10 zł dla biletów w cenie od 51 do
100 zł i 15 zł dla biletów droższych niż 100 zł, a także na ulgi w MOSIRze dot. korzystania z pływalni i rabat na
zakup usług rehabilitacyjnych dla seniorów. To co może w tym programie jeszcze wejść tj. kwestia
zadecydowania czy na tym etapie wprowadzać zmiany do taryfy Zarządu Transportu Zbiorowego czy zaczekać
do końca pracy Pana Pełnomocnika Mazura, który jakieś tam zmiany w tym zakresie przygotuje. Liczymy także
na to, że wprowadzone wejście w ten program przez miasto spopularyzuje go bardziej wśród podmiotów
komercyjnych w naszym mieście, czyli, że to da seniorom możliwość zakupowania w podmiotach
komercyjnych z jakimiś tam zniżkami towarów i usług”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Ja w imieniu Rady Rybnickich Seniorów chciałem
podziękować za przyjętą uchwałę, a z kolei też podziękować za pozytywne ocenienie naszej pracy. Dziękuję
jeszcze raz”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „W dniu dzisiejszym rozmawiałem z Przewodniczącą Rady
Seniorów – Panią Jolantą Groborz i Pani Jolanta zwróciła mi uwagę i poprosiła jednocześnie, że gdy na
komisjach lub na posiedzeniu Rady Miasta dyskutujemy nad ulgami do seniorów lub innymi ważnymi tematami
związanymi z działalnością tej Rady, która jak wszyscy wiemy jest bardzo prężna, prosiła np. o zaproszenie jej
jako Przewodniczącej na takie komisje i na Radę Miasta, aby mogła się na ten temat szerzej wypowiedzieć.
Myślę, że tj. bardzo dobry pomysł. Zwróciła też uwagę, że wielokrotnie wystosowywała Rada Seniorów
zaproszenia do Rady Miasta, nie wiem czy tak faktycznie było, bo tego nie sprawdzałem, ale polegam tutaj na
po prostu uczciwości Pani Przewodniczącej, że wystosowała Pani Przewodnicząca wielokrotnie zaproszenia do
Rady Miasta i ponoć my radni miasta z nich nie korzystają. Więc tutaj prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji, czy
te zaproszenia przychodzą, kto je otrzymuje i dlaczego po prostu nie pojawiamy się na tych spotkaniach,
o których mówiła Pani Przewodnicząca, bo myślę, że skoro Rybnicka Rada Seniorów jest zapraszana do
województwa śląskiego, jej przedstawiciele do Warszawy również i działa bardzo prężnie, to należałoby też
tutaj wyrazić szacunek tej Radzie biorąc udział w tych spotkaniach, na które jesteśmy zapraszani”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Radnemu Węglorzowi, aby tego typu pytania
zadawać w pkt – wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) Przychylam się do tych wszystkich dobrych opinii o Radzie
Seniorów, która rzeczywiście prężnie działa, ale mam pewne wątpliwości. Mianowicie ten program, który
dzisiaj uchwałą mamy przyjąć, ma być realizowany od 1 lutego 2016 r. (…) – za 9 dni. Panie Prezydencie, czy
nie byłoby dobrze gdyby np. do tego załącznika (…) była opracowana szczegółowa informacja jakimi
kryteriami, czy się kierujemy? My naprawdę kolejny raz w ciemno przekazujemy delegację do Pana Prezydenta.
Jeżeli jest projekt takiej uchwały, to co stało na przeszkodzie Panie Prezydencie, że te informacje, które teraz
Pan tu zawarł były dołączone do naszej wiedzy? Nie wiem dlaczego tak jakoś ten program jest taki wątły i taki
szczupły?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Tzn. jest tak, że rzeczywiście trochę zabrakło czasu
w sensie takim, że chciałem, żeby to było gotowe na dzisiaj. Na dzisiaj nie jest gotowe. Wydział Polityki
Społecznej jest w takim składzie osobowym w jakim jest. Mam materiał roboczy, który na chwilę obecną
jeszcze nie jest zaopiniowany przez Prezydenta, dlatego go prezentuję w takiej wersji jak on wygląda. Obiecuję,
że do 1 lutego zdążymy. Tak jak powiedziałem poza tymi ulgami, które tu wymieniłem, mogą się jeszcze
pojawić te w ZTZcie. Jeżeli chodzi o parkingi, to temat był dyskutowany i na Radzie Seniorów i był
dyskutowany na komisjach i stoimy na stanowisku takim, że powinniśmy zachęcać mieszkańców Rybnika do
korzystania z transportu zbiorowego, a nie do korzystania darmowego z parkingów, które w centrum i tak
w większości już są 1,5 godziny za darmo. Chodzi o zmianę myślenia o poruszaniu się po mieście”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika zapytał czy przedmiotowa uchwała powinna być zaopiniowana
przez Komisję Finansów.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Opinia komisji obojętnie jakiej, tj. tylko dodatkowa opinia, że
tak powiem. Decyduje Rada Miasta. Opinia Komisji Finansów nie jest 100% wiążąca w danej sprawie. W ten
sposób należy to rozumieć”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Dziękuje Panie Przewodniczący, aczkolwiek tutaj podzielam
pogląd Pana Radnego Cebuli, tzn., że ani nie zostało to przepracowane na komisji, ani nie zostało jakby tutaj
szczegółowo omówione jakie ulgi… po prostu brak szczegółów. Czy tj. kolejny przypadek taki, kiedy Pan
Prezydent prosi nas o delegację pt. kupcie kota w worku?”
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Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o tego typu uchwały, to ona nie może
wskazywać konkretnych ulg, dlatego że to są cenniki poszczególnych jednostek. To co Rada może zrobić, to
dać Prezydentowi zielone światło do tego, żeby tego typu ulgi zastosować i właśnie podejmując tę uchwałę
także bez względu na to… a to się i tak musi zmieścić w planach finansowych jednostek, bo budżet jest
uchwalony, także tu nie ma innego wyjścia”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 radnych
14. Powierzenie Gminie Miasta Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy drogi regionalnej
Pszczyna-Racibórz przebiegającej w granicach Miasta Żor.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką dot.
podstawy prawnej, zgodnie z którą powinna otrzymać brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12
i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.).”
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 naszych planach jest budowa drogi
czteropasmowej, która na terenie Żor ma się połączyć z dwupasmówką. Czy nie obawia się Pan, że tam kiedyś
powstaną gigantyczne korki? Czy też Żory mają plan poszerzenia tej drogi na też czteropasmówkę?”
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Oczywiście widzimy to, tzn. te 425 m, które będziemy
budowali do tego pierwszego ronda, Ronda Raciborskiego, bo taką ma nazwę na ternie Żor będzie budowana
rzeczywiście na odcinku od ul. Wodzisławskiej do tego ronda jako droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu,
następnie pomiędzy tym rondem i następnym Rondem Rowieńskim i później dojazdem do autostrady jest
rzeczywiście wybudowana po stronie Żor tylko jedna jezdnia i tam jakieś zawężenie by powstało. Faktem jest,
że Żory doprojektowały drugą jezdnię na tym że odcinku i m.in. właśnie była próba włożenia tego dodatkowego
zadania do tego pierwszego rozdania środków, o które staramy się w bieżącym miesiącu, nie ma takiej
możliwości. Natomiast na dalszym etapie również ten nasz drugi etap i takie porozumienie z Żorami
zawieramy, że my występując o dofinansowanie i realizację tego odcinka od ul. Wodzisławskiej w kierunku na
Racibórz, ponieważ też tam pewnego rodzaju zmiany będziemy proponowali, w tym momencie rozszerzymy
również to zadanie o drugą jezdnię. Czy ono uzyska po stronie Żor dofinansowanie nie wiemy, natomiast Żory
o tym nie pomyślały myślę, że również z pewnego rodzaju powodów finansowych, ponieważ takie
zobowiązania na siebie kiedyś Żory przyjęły, że to powinno powstać, a teraz instytucje nadzorujące to
upominają się o to dofinansowanie. Także projekt jest, ten projekt po stronie Żor nie jest uzgodniony ze
środowiskiem, a musi być uzgodniony ze środowiskiem, dlatego dzisiaj o tym nie mówimy, nie powinno to
być… bo po stronie Żor dobudowa, cała infrastruktura oraz wiadukt nad autostradą już jest wybudowany na
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i praktycznie rzez biorąc Żory muszą dobudować niecałe 900 m, czyli kwestia
dobudowy tj. rząd kliku milionów zł więc w skali tych prawie 400 czy ponad 400, gdzie nas kosztuje to
rozszerzenie tego zadania nie powinno być większym problemem, a tak jak powiedziałem i tak jeżeli uzyskamy
dofinansowanie na te rozszerzenie tego zadania w przyszłości, to nie będzie problemu, a i tak wkład własny
Żory muszą zabezpieczyć więc to leży po ich stronie, natomiast jest przygotowane i będziemy się starali żeby
do samej autostrady była droga przynajmniej od ul. Wodzisławskiej na pewno jako dwujezdniowa po dwa pasy
ruchu”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 17:25 – 18:15.
Po przerwie przybył Radny Benedykt Kołodziejczyk.
15. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
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Michał Chmieliński – Radny Miasta Rybnika poprosił, aby przeanalizować kwestię organizacji ruchu
w centrum miasta (ruch jednokierunkowy). Ponadto poruszył temat Elektrowni Rybnik, EDF i Ciepłowni
Chwałowice, że sprawy przekształceń tych przedsiębiorstw powinny być dyskutowane na sesji, gdyż
zaopatrzenie w ciepło to temat bardzo ważny dla miasta. Poprosił Prezydenta, aby zorganizować jakąś debatę
w tej sprawie.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odnosząc się do kwestii organizacji ruchu poinformował, że dr Bartosz
Mazur ma zająć się tematyką zintegrowanego transportu miejskiego. Dr Mazur będzie to analizował i w ciągu
3-4 miesięcy przedstawi swoje spostrzeżenia. Dodał, że jest otwarty na dyskusję w tym zakresie. Odnosząc się
natomiast do tematu zaopatrzenia miasto w ciepło podkreślił, że jest to sprawa z punktu widzenia miasta
podstawowa. Odnosząc się do wcześniejszych decyzji stwierdził, że ukierunkowanie na EDF okazało się
niezbyt trafione gdyż został zmieniony kierunek inwestowania. EDF dzisiaj kupił kapitał Elektrowni Rybnik
i w dowolny sposób ją zarządza. Dodał, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami EDF natomiast proces
decyzyjny nie przebiega w Polsce. „Jak się kapitał pojawi przy ewentualnej sprzedaży na pewno byłbym
zainteresowany, żeby to był kapitał który chciałby zainwestować w sprawy które dotychczas były wspierane
przez EDF. Na pewno chcielibyśmy żeby miejsca pracy były utrzymane, ale też myślę, że musimy dość
otwarcie mówić o tym, że plany inwestycyjne EDF zostały zaniechane, a możliwości eksploatacyjne instalacji,
które dzisiaj mamy swojego kresu dobiegną w roku 2035 (…) Rozmawiamy z różnymi podmiotami, które
byłyby w stanie zainwestować (…) Prawda też jest taka, że mamy trochę zamieszania przy jednym
z inwestorów przy PECu, funkcjonowanie JSW jest dość utrudnione… z wiadomych powodów (…) I też się
mówi coraz głośniej o tym że PEC ma być sprzedany. Trudno się odnosić do tych pogłosek, które są bardziej
prasowe niż oficjalne.” Odnosząc się natomiast do kwestii zorganizowania debaty wyraził taka wolę
jednocześnie zaznaczając , że w chwili obecnej wiedza w tym zakresie jest powszechna i wszystkim dość
dobrze znana. Na koniec dodał, ze jeżeli będzie oficjalne stanowisko, że EDF będzie sprzedawany to na pewno
rada zostanie o tym powiadomiona.
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika poprosił o pole manewrowe, zatoczkę i przystanek przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym dlatego, że autobusy stacjonują na ul. Storczyków. Drugą kwestię którą poruszył jest
sprawa nauki pływania w okresie ferii na basenie przy ul. Powstańców. Zwrócił uwagę na problem braku
ochotników do ratownictwa wodnego. Poprosił, aby pomóc w tej kwestii.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o zatoczkę to zadanie to będzie
realizowane.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Od tego roku szkolnego objęliśmy nauką pływania
wszystkie dzieci w trzecich klasach szkoły podstawowej z uwaga taką że nie potrzeba już przez rodziców
ponosić kosztów związanych z opłatami za ta naukę.”
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika zapytał czy są możliwe zmiany jeżeli chodzi o stawki za
zagospodarowanie odpadów dla rodzin wielodzietnych. Drugą kwestią, która poruszył była kwestia rybnickiego
Kampusu. Radny zwrócił uwagę, że obecna formuła funkcjonowania tej instytucji się wyczerpuje. Zapytał, czy
nie można by zastosować modelu gdzie buduje się współpracę pomiędzy nauką i biznesem jak np. w Gliwicach.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o Kampus to z jednej strony „dopadła”
nas demografia a z drugiej mamy zmiany ustawowe. „Musimy zrobić wszystko aby powiązać te uczelnie, które
funkcjonują z pomysłami na pozyskanie środków unijnych. Jest pomysł klastra i pomysł czystych technologii.
Bardzo by mi zależało żeby rybnicki Kampus powiązać z szkolnictwem średnim. Te rozmowy są prowadzone i
liczę, że w kolejnych latach efekty tego poznamy. Niektóre uczelnie sygnalizują - dwie takie wizyty były możliwość zaistnienia w Rybniku. Na dzień dzisiejszy bym się skupił i na tym mi bardzo zależy, aby ta
współpraca w ramach klastrów, w ramach lokalnych przedsiębiorców oraz szkół średnich zaistniała, stąd nasze
działania w tym kierunku.”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta odniósł się do kwestii stawki za zagospodarowanie odpadów
dla rodzin wielodzietnych. Poinformował, że są analizowane rozwiązania. „Problem polega na budynkach
wielorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych bo pytanie jak spółdzielnia miałaby to wykazywać w swojej
deklaracji, a to jest jedna deklaracja. Ile osób jest uprawnionych do ulgi z tytułu bycia rodziną wielodzietną.
Analizujemy taki rozwiązanie żeby spółdzielnie płaciły w całości i żeby ta rodzina wielodzietna miała prawo do
odzyskania zwrotu z tytułu tej opłaty. W takim sensie, że rodzina będzie musiała udowodnić, ze im się należy
niższa opłata i wtedy ta różnice będą mogli by dostać wypłaconą. Wypłacanie tego co miesiąc byłoby trochę
absurdalne bo to nie są tak duże kwoty i poza tym ten system wypłat trzeba jakoś zorganizować (…)” Na koniec
dodał, że do końca kwartału chciałby, żeby rozwiązania dotyczące tej kwestii były gotowe i wpłynęły do Rady
Miasta w formie uchwały.
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Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika zapytała czy niuanse związane z zamówieniami publicznymi
dotyczącymi budowa przedszkola w Boguszowicach rozwiążą się do końca tygodnia i nie wpłyną na
przedłużenie jego otwarcia. Drugą kwestię którą poruszyła była sprawa edukacji regionalnej w Rybniku.
Zapytała, czy to prawda że są podejmowane działania na rzecz edukacji regionalnej, jeśli tak to jakiego etapu
edukacyjnego miałyby dotyczyć i czy będą brane po uwagę jakieś konsultacje z osobami, które są biegłe w tym
temacie.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odpowiedział, że jest wielkim zwolennikiem edukacji regionalnej. Wyraził
pewne obawy co do przyszłości edukacji, która może być bardziej scentralizowana natomiast historia Górnego
Śląska - ze względu na swa specyfikę - wymaga uwypuklenia. Dodał, że są poszukiwane środki na tego typu
zajęcia. Mogą się odbywać w dwóch poziomach z jednej strony system grantowy z drugiej system związany
z rewitalizacją.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta „Dodatkowe środki, które pojawiają się przy programach
rewitalizacyjnych, rozmowa o kwocie ok. 150 tyś zł, która będzie przeznaczona na realizację edukacji
regionalnej, ale która oprócz tego – jakby analizując w Wydziale Edukacji potrzebę edukacji regionalnej jako
takiej nie tylko doraźne i tymczasowe, ale takie całościowe od jakiegoś czasu w Wydziale Edukacji trwają prace
nad tym jak ta edukacja regionalna powinna wyglądać. My jesteśmy wstępnie po konsultacjach z nauczycielami
z dyrektorami szkół. Wstępnie zakładamy że to będą zajęcia prowadzone w szkole podstawowej być może na
etapie klasy piątej Wybór jest nieprzypadkowy bo tam stosunkowo najłatwiej umieścić dodatkową godzinę
w planie lekcji nie naruszając średniego tygodniowego wymiaru czasu pracy danego oddziału lekcyjnego ale to
jest bardzo dobry moment na to jeżeli Pani radna ma jakieś dodatkowe uwagi to żeby skontaktować się
z Wydziałem bo my to przygotowujemy w kontekście daty 30 kwietnia czyli tej daty kiedy przez dyrektorów
będzie przygotowywana organizacja pracy oddziałów od nowego roku od września (…)”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odnosząc się do kwestii przedszkola w Boguszowicach powiedział
„Zrobimy wszystko żeby się udało. Wszystko wskazuje, że po tym wyroku z 14 stycznia Krajowej Izby
Odwoławczej nasze procedury wewnętrzne powinny być zakończone lada dzień podpisanie umowy powinno
nastąpić w styczniu, a to oznacza, że technicznie jest jeszcze możliwość , aby te przedszkole fizycznie powstało
i zakładam, że tak się stanie(…) ”
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika poinformował, że cześć mieszkańców dz. Niedobczyce
opowiadała się za budową łącznik ul. Jabłoniowej z ul. Olszycką, a część była przeciwna tej inwestycji.
W związku z tym odwiedził mieszkańców ul. Jabłoniowej i uzyskał informację, że większość jest za budowa
łącznika. Zaapelował, że jeżeli pojawią się oszczędności inwestycyjne to można by je przeznaczyć na budowę
tego łącznika. Kolejnie odniósł się do materiałów, które otrzymali radni pn.: „Rybnik wydatki budżetu Miasta
plan na 2016 rok w układzie dzielnic”. Zwrócił uwagę, że ważnym, nadrzędnym problemem w dzielnicy jest
m.in. zalewanie posesji wodą opadową z głównej drogi natomiast z otrzymanych materiałów wynika, że
w Niedobczycach będą realizowane mniej ważne inwestycje. Porosił Prezydenta o wyjaśnienie logiki
planowania inwestycji w dz. Niedobczyce.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta podziękował radnemu za współpracę w kwestii ul. Jabłoniowej dodał
„Myślę, że w tej sprawie mamy teraz jasność i możemy poszukiwać finansów.” Odnosząc się natomiast do
kwestii planowania inwestycji w dz. Niedobczyce poinformował, że problem zalewania posesji wodą opadową
jest mu bardzo dobrze znany i ma ambicje, aby w sposób spokojny go zrealizować. Natomiast zwrócił uwagę,
że w materiałach, które otrzymali radny nie są ujęte wszystkie inwestycje bo często są one wpisane do
budżetów jednostek np. RSK. Zwrócił także uwagę, że zadania, które wymienił radny jako nieistotne są na
pewno potrzebne w Niedobczycach i z innego punktu widzenia są ważne.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zaproponowała, żeby w okresie zimowym kiedy miasto boryka się
z problemem smogu zrezygnować z opłat za przejazdy komunikacją miejską.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta odpowiedział, że przyjmuje uwagę radnej natomiast jest przeciwnikiem
czegoś co jest za darmo. Podkreślił, że intencja radnej jest słuszna natomiast zwrócił uwagę na fakt, iż w okresie
zimowym liczba samochodów osobowych spada ze względu na warunki pogodowe. Dodał, że drugą ważną
kwestią jest racjonalizacja tras, ruchu mieszkańców w ramach korzystania z ZTZu. W tym miejscu zachęcił
wszystkich radnych żeby przeanalizowali nowy regulamin. „Stawiamy na rozwiązania ekologiczne, nie
twierdzę że będzie to popularne. Będzie to rodziło pewien opór z prostego powodu tak naprawdę mieszkańcy
z jednej strony dużo mówią o tym, że chcieli by posiadać takie źródła tylko ekologiczne, ale po drugiej stronie
pojawia się ten problem ekonomii tzn. one niestety też kosztują. Moim zdaniem te dotacje mają wywołać jedną
rzecz… mają dać impuls do wywołania pewnej zmiany(...)” Na koniec zaapelował, aby liderzy opinii także
animowali w dzielnicach dyskusję w tym temacie.
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Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika zapytał o Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, czy w jej skład
wchodzą osoby, które w powiecie specjalizują się w kreowaniu bezpieczeństwa oraz czy tematem prac komisji
były albo będą dopalacze i pojawiły się propozycje konkretnych rozwiązań w tym temacie. Dodatkowo zapytał
czy jeden żłobek w Rybniku jest wystarczający w sytuacji kiedy widzimy, że obecnie zapotrzebowanie na
miejsca przedszkolne jest bardzo duże, oscyluje w granicach 80%.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta zwrócił uwagę, że samorządy są zaskakiwane zmianami w polityce
oświatowej a strony polityczne nie są w stanie porozumieć w kwestii stabilnego systemu, który będzie
obowiązywał 25 lat. Zwrócił uwagę, że sytuacja w Rybniku się ustabilizowała jeżeli chodzi o edukacje
przedszkolną na tyle, że było poszukiwane miejsce, aby w Rybniku mógł powstać kolejny żłobek do czasu
kiedy po raz kolejny zmieniła się polityka państwa w tym zakresie i to Prezydent postrzega w kategoriach
katastrofy. „Po pierwsze jeżeli mówiłem o dotacji przedszkolnej, która została zwiększona o 272 tyś zł a ja
dzisiaj przedstawiam wyliczenia, że aby powstało kolejne 20 oddziałów muszę wydać 1100 tyś w ciągu tych
4 miesięcy. Do tego muszę znaleźć jakieś 2 mln złotych na nie do końca sensowne przebudowy w lokalach,
które dzisiaj istnieją i wiem że w przeciągu kilku lat te przebudowy będą za chwile zbędne bo patrzę na
prognozę demograficzną i widzę że demografia w Polsce nie ma jednak tendencji wzrostowej. Jest pytanie
bardzo proste jeżeli ja w terminie 4 miesięcy musze znaleźć 1100 tyś na funkcjonowanie tych oddziałów to
możemy założyć w przeciągu najbliższych 2-3 lat potrzebuje ok. 3-4 mln jak nie więcej. Dodając te kwoty
potrzebne na przystosowania obiektów jesteśmy w kwocie która spokojnie pozwalałaby na wybudowanie
żłobka jak nie dwóch. I proszę pamiętać o tym, że sytuacja w przedszkolach w Rybniku była bardzo
ustabilizowana po wybudowaniu przedszkola w Boguszowicach, problem właściwie by zniknął jest
sygnalizowany w Chwałęcicach co wynika nie tyle z sytuacji demograficznej całego miasta lecz z sytuacji
demograficznej w dzielnicy. Proszę przyjąć do wiadomości że sytuacja w dziedzinie nauczania przedszkolnego
się drastycznie zmieniła no i musi to mieć oczywiście odzwierciedlenie w ewentualnych nakładach finansowych
samorządu na powstanie żłobka(…)”
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta odnosząc się do kwestii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował,
że podczas swojego wystąpienia celowo odczytał skład tej komisji. Ponownie przedstawił radnemu osoby
wchodzące w skład tej komisji i dodał, że skład ten zapewnia całościowy ogląd spraw. Jeżeli chodzi o program
zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta
Rybnika to został on w tym roku zmieniony w zakresie statystyki policyjnej ale również diagnozy problemów i
zjawisk społecznych w świetle danych OPS w Rybniku. Poinformował radnego, że o pełne dane w tym zakresie
odsyła do Naczelnika Wydziału zarządzania Kryzysowego.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika ponowił pytanie o konkretne rozwiązania w zakresie dopalaczy.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta „Pojawiały się różne propozycje szczególnie ze strony p. NaruszewiczStudnik, p. Kujańskiej wskazują na to o czym często też Rada sygnalizowała na problem dopalaczy w Rybniku
mieliśmy swoisty „bum” jeżeli chodzi o problem dopalaczy w okresie wakacyjnych ciepłych miesięcy i o tych
problemach rozmawiano. Z punktu widzenia poszczególnych terapii czy sposoby zwalczania Policja
przygotowała taki program i na dzień dzisiejszy dość skutecznie walczy z tym zjawiskiem chociaż zdajemy
sprawę, ze wymaga to także zastosowań ogólnopolskich, ale jak najbardziej jest to otwarte na dyskusję na ten
temat no bo jest na pewno potrzebna(…)”
Łukasz Kłosek – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie bardzo dziękuję za bardzo rzeczową odpowiedź
na moja interpelację w kwestii niskiego smogu. W ostatniej części interpelacji mam wyszczególnioną sprawę
działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a konkretnie jego zadań w zakresie
informowania mieszkańców o stężeniu smogu. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ma obowiązek
informowania szkół, przedszkoli, straży miejskiej, policji i innych jednostek. Pozwoliłem sobie zweryfikować tę
informację jak to wygląda w rzeczywistości i w bieżącym roku mieliśmy 3 dni kiedy stężenie pyłu
zawieszonego przekroczyło 200 mikrogram/m3, a wtedy już jest obowiązek alarmowania i to było 4 stycznia, 9 i
19, czyli 2 dni temu. Zgłosiło mi szereg osób, zwłaszcza rodziców informację, że w tym okresie dzieci w
przedszkolach przebywały na zewnątrz. W związku z tym mam taka prośbę czy by można było zweryfikować tę
informację czy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje szkoły i przedszkola o tym, że takie
stężenie przekracza normę? - i to jakby pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o druga kwestię, to w ubiegły czwartek –
14 stycznia, odbyło się spotkanie w miejskiej bibliotece publicznej odnośnie osób niepełnosprawnych. Brali w
nim udział rodzice, opiekunowie, osoby, które w tym zakresie są zaangażowane. Ja ma taką sugestię albo
pytanie, być może taka osoba w Urzędzie już jest: czy jest możliwość powołania w ramach zasobów Urzędu
Miasta Rybnika, rzecznika osób niepełnosprawnych, która byłaby taką osobą, do której rodzice mający dzieci
niepełnosprawne, mogliby się udać po jakąś informację w zakresie nie wiem edukacji, działalności OPSu?
Myślę, że to byłaby cenna pomoc dla tych rodziców. I trzecia kwestia: ja bardzo cieszę się, że Pan Prezydent
przygotował informację nt. systemu oświaty, zresztą z Radnym Kiljańczykiem przed chwilą żywiołowo na ten
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temat dyskutowaliśmy, natomiast trzeba mieć gdzieś tam w tyle głowy kolejne zmiany, które zaraz zostaną
wprowadzone, czyli zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co także dotknie bardzo mocno samorząd Rybnika.
W tym najczarniejszym scenariuszu tj. bodajże ponad 30 mln na minusie. Kwestia wprowadzenia tego dodatku
skąd inąd słusznego, czyli 500 zł na dziecko, czy to będzie niosło także dla miasta jakieś dodatkowe koszty
administracyjne? I ewentualna likwidacja gimnazjów? Moje pytanie dot. tego czy już wiadomo, że będzie jakaś
rekompensata państwa z tego tytułu? (…) A jeśli nie, to w jakim kierunku miasto pójdzie? Czy zwiększania
podatków, zadłużania miasta czy może obniżania wydatków i cięcia inwestycji?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pierwsza kwestia – ja bardzo żałuję, że w ogóle takie komunikaty
nt. smogu się muszą pojawiać, bo to już jest fatalna informacja, ale rzeczywiście zweryfikujemy to
spostrzeżenie. Ja zachęcam zresztą wszystkich do tego, że na naszej stronie internetowej miasta jest zakładka,
która bezpośrednio odsyła właśnie do instytucji, które monitorują stan powietrza m.in. w Rybniku, generalnie
w całej aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej. Myślę, że też tj. źródło informacji, ale oczywiście to Pan Prezydent
Świerkosz sprawdzi jak to wygląda u nas w szkołach. Jeżeli chodzi o rzecznika osób niepełnosprawnych, to
dwa słowa na ten temat i o wnioskach z tego spotkania Pan Prezydent Masłowski, a ja może jeszcze dwa słowa
o tych wszystkich kwestiach, które wiążą się z ewentualnymi inicjatywami Rządu. Kwestia 500 zł – jesteśmy po
spotkaniu w Katowicach, tam przedstawiono zarysy tego, że od 1 kwietnia prawdopodobnie ta kwota zostałyby
przekazywana samorządom. Mniej więcej policzyliśmy, że w Rybniku dotyczyłoby to grupy ok. 18 tys. dzieci.
Kwota wahałaby się w ok. 100 mln zł. Ustawa przewiduje, że 2% tej kwoty to będzie koszt obsługi całej
operacji. Jesteśmy na etapie poszukiwania odpowiedniego pomieszczenia. Przyznam się, że dla wszystkich
samorządów … jestem po dość gorących dyskusjach w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w jaki sposób
dystrybuować te środki, w jaki sposób odbierać wnioski. Wyobraźmy sobie, że 18 tys. wniosków wpadnie
w ciągu 1 miesiąca i trzeba to wszystko przygotować. To oznacza oczywiście wzrost etatów. Wstępnie mówi się
o ok. 15 nowych etatach. I z tym sobie też musimy poradzić. Jeżeli chodzi o politykę oświatową, to zapowiedzi
Rządu rzeczywiście były i szły w kierunku likwidacji gimnazjów. Temat tak naprawę dzisiaj oficjalnie nigdzie
nie jest podnoszony, zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Jeżeli mogę przekazać informację ze Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, to szczególnie mniejsze miejscowości są kompletnie przerażone, bo to oznacza, że
wójtowie będą mieli budynki często nowo wybudowane, które są przystosowane tylko i wyłącznie do usług
edukacyjnych. Na terenie tej gminy jest szkoła podstawowa, która będzie miała po prostu jeden oddział mniej,
no jakby nie do końca pomysł, co ewentualnie w tych budynkach gimnazjalnych miałoby się mieścić. Są
sytuacje, że będą spłacać kredyty za ten budynek, a ten budynek będzie już pusty. Zobaczymy jak to się
przekłuje na politykę faktu, bo dzisiaj jesteśmy w sferze tylko domysłów. Kwota wolna od podatku –
zapowiedzi Pana Prezydenta Rzeczpospolitej są tutaj dość jasne, projekt ustawy jest w Sejmie. Myśmy wstępnie
wyliczyli, zresztą podobnie jak samorządy w Polsce, na przykładzie Rybnika byłoby to mniej więcej jakieś 37,
36 mln mniej prawdopodobnie. Skąd te pieniądze weźmiemy? Co tu czarować? Mamy takie, a nie inne
wskaźniki i takie, a nie inne możliwości, które daje nam ustawa o finansach publicznych, stąd prawdopodobnie,
czy nawet na pewno będziemy ciąć inwestycje. Z punktu widzenia samej operacji jest postanowienie Trybunału
Konstytucyjnego, który wskazuje, że ta kwota jest za niska, tylko samorządy mówią jasno, że będą się
domagały uzupełnienia tych ubytków budżetowych przez powiększenie kwoty czy to z PITu czy być może z
VATu, chociaż VAT jest tutaj mniej pewny, bo zależy od obrotu jaki w danym momencie funkcjonuje. Stąd
takie są refleksje samorządów na formach, które gdzieś samorządowców właśnie gromadzą. Pan Prezydent
Masłowski nt. spotkania w miejskiej bibliotece publicznej”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Z tego co ja zrozumiałem z tego spotkania, to największy
problem polega na tym, że rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy dowiadują się, że to dziecko jest
niepełnosprawne, wpadają w taką rozpacz i niewiedzą gdzie się udać. W skali miasta w zeszłym roku urodziło
się niewiele ponad 1300 dzieci w ogóle. Dzieci niepełnosprawnych pewnie był jakiś procent w tym wszystkim.
To nie jest taka grupa, która tak mi się wydaje przynajmniej, która wymagałaby tego, żeby powołać takiego
pełnomocnika. Natomiast wymaga to przeanalizowania ile takich sytuacji rzeczywiście jest i ulokowania
w którejś z placówek miejskich, być może w ramach jakiegoś konkursu grantowego takiej instytucji, która tych
rodziców rzeczywiście w takiej bardzo trudnej sytuacji jakoś by wsparła, bo problem rzeczywiście jestem sobie
w stanie tak po ludzku wyobrazić, że to jest ogromna tragedia i stres i myślę, że coś dla tych rodziców
spróbujemy stworzyć”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Mam takie cztery krótkie pytania. Pierwsze: czy w Rybniku
były przypadki zgonu osób na skutek wyziębienia? Były dni bardzo mroźne i były takie informacje z Polski,
że takie przypadki miały miejsce. Chciałabym wiedzieć jak to było w Rybniku?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Bezpośrednio z wyziębieniem nie, najczęściej było to połączenie z tzw.
„spożywaniem”. Dwie osoby bezdomne w warunkach, które powiedzmy było zimno, ale nie było jakiś
drastycznych mrozów, niestety zmarły, ale było to połączone ze spożywaniem alkoholu nie do końca
wiadomego pochodzenia”.
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Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „To cieszę się, że nasze służby dobrze działają i ludzi chronią
przed wyziębieniem. Fajnie. Druga sprawa to jest: czy już sfinalizowano sprawę zamiany gruntu między
Tauronem, a RSK? Jeśli tak, to jak została rozliczona ta transakcja?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Przyznam się, że tutaj będziemy musieli sięgnąć do odpowiedzi na
piśmie Pani Radna. A ja też jeszcze uzupełniając moją pierwszą odpowiedź - spotyka się Straż Miejska
z odmową udania się do innego miejsca gdzie są warunki ogrzewane. Tak naprawdę ludzie mówią, że chcą
pozostać w lesie, chcą pozostać w namiocie i mówią wprost, że nie życzą sobie wręcz takiej interwencji”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika zadała pytanie dot. budynku po Signum Magnum: „On jest
w gestii naszego zarządu gospodarki mieszkaniowej (…) prawie chyba z 10-ciu lat. Ten budynek stoi pusty. Nic
się tam nie dzieje. Jest to jakby nie było prawie centrum miasta. I chciałabym wiedzieć czy miasto ma jakiś
pomysł co z tą nieruchomością zrobić?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „To jest temat, który rzeczywiście jest dość trudny. Dwa razy
rozmawiałem z przedstawicielami fundacji. Przegraliśmy proces i jest kwestia odwołania się z tego co
pamiętam. Do zakończenia właściwie tych kwestii sądowych pomysłu nie ma, ponieważ jesteśmy w trakcie
procesu, który się przedłuża. Na dzień dzisiejszy odszkodowanie wraz z odsetkami, które musimy wypłacić to
jest w okolicy mln zł - mówię z głowy. Stąd nasze oczywiście odwołanie. Zobaczymy jaki będzie efekt, tym
bardziej, że sprawa bardzo się ciągnie. Rozmawiałem również z przedstawicielami samego zakonu, ale tu
sprawa jest jakby poza zakonem – Pani Radna wie o czym mówię, dotyczy władz fundacji, które są od władz
zakonnych jakby niezależne, stąd obawiam się że sprawa będzie miała dość długą kontynuację”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „(…) Czy my zgłaszamy dłużników alimentacyjnych do
Krajowego Rejestru Dłużników?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Muszę odpowiedzieć na piśmie. Nie wiem. Nie chciałbym
wprowadzać w błąd teraz”.
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam takie dwie sprawy, bo tutaj była poruszana sprawa tego
Pełnomocnika Prezydenta - Pana Mazura i on będzie się zajmował komunikacją w Rybniku, komunikacją tzn.
transportem samochodowym, autobusowym. Czy też zajmie się komunikacją pieszą? Komunikacją pieszą, bo
chodzi mi o osoby niepełnosprawne, są takie bariery architektoniczne, czy też będzie opracowywał dla tych
niepełnosprawnych rozwiązania czy dążył do usuwania tych barier architektonicznych? (…) Byłem na tym
spotkaniu w bibliotece i tam była sprawa ul. Sobieskiego czy Powstańców, potem tutaj tak przejeżdżałem przez
Rybnik i widzę, że jest są przejścia na Placu Wolności - wysokie krawężniki. Osoby na wózkach mają problemy
potem z poruszaniem się. Czy też ten Pełnomocnik zajmie się tą sprawą? Druga sprawa, którą chciałbym
poruszyć: w tym roku są międzynarodowe dni tutaj młodzieży. W Rybniku będzie około 3 tys. ludzi po
parafiach. Czy dla tych ludzi przygotowujemy jakiś program? (…) Bo to jest promocja dla miasta. Te osoby
przyjadą, potem wyjadą do siebie do domów i ten obraz Rybnika zawiozą ze sobą. Czy miasto przygotowuje
coś na tą okoliczność?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Może zacznę od odpowiedzi dla Pani Krystyny, ponieważ Pan Skarbnik
dzieląc się swoim długoletnim doświadczeniem odpowiada, że tak, zgłaszamy i Ci dłużnicy są w tych
rejestrach. Odpowiadając na pytania Pana Radnego Białousa: kwestia barier architektonicznych – tak, jesteśmy
w pewnym sensie wyczuleni na ten problem. Osoby niepełnosprawne się zgłaszają i na bieżąco wskazują pewne
fragmenty. RSK starają się tutaj na bieżąco też je uzupełniać, ale ja odczuwam potrzebę powstania
specjalistycznego w pewnym sensie przewodnika dla osób niepełnosprawnych. Sygnalizują mi te osoby fakt, że
wychodzą z domu np. i przygotowują sobie trasę przejazdu najczęściej na wózkach, poprzez miasto chciałyby
mieć informację do jakich drzwi, czy po prawej, czy po lewej stronie wejść, która restauracja dysponuje
podjazdem, która nie, ponieważ z punktu widzenia tej osoby poszukiwanie jakby nawet odpowiedniego wejścia
jest problematyczne. Stąd zresztą ten temat przez wiele ostatnich miesięcy też się przejawiał, np. park kulturowy
- tu będzie też ten element, który weźmie osoby niepełnosprawne pod uwagę. Jeżeli są doraźne interwencje
potrzebne, to bardzo proszę zgłaszać to w architekturze albo Dyrektorowi Grycmanowi RSK. (…)
Pan Mazur - żeby była jasność - nie jest Pełnomocnikiem, jest doradcą, co oznacza, że ma konkretne zadanie tu
do zrobienia. Nie jest urzędnikiem w tym sensie. Jego konkretne zadanie dzisiaj, tj. przygotowanie planu
zrównoważonego transportu. Również pod uwagę musi wziąć ruch pieszych na poszczególnych odcinkach,
kwestie dojścia do przystanków, kwestie dojścia do dworców PKP na terenie naszego miasta, kwestia dojścia do
parkingów, do najważniejszych instytucji. Światowe Dni Młodzieży – tak, jesteśmy w stałym kontakcie
z koordynatorem na tzw. region rybnicki, gdzie Archidiecezja Katowicka - zresztą jestem po spotkaniu
z Księdzem Arcybiskupem dwukrotnym nawet, jesteśmy w pewnym sensie centrum tego regionu rybnickiego.
Ksiądz Marek Bernacki jest koordynatorem. Miasto przez dwa dni będzie w pewnym sensie gospodarzem dla
tej młodzieży, która tu przybędzie, to mówię z głowy zdaje się czwartek i niedziela. Przygotowujemy cały
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zestaw spotkań koncertów, które będą na terenie miasta w oparciu o takie rytmy gospel, że tak się wyrażę.
Będzie również przygotowany specjalny paszport. Paszport, który umożliwi naszym gościom poruszanie się po
mieście - wejście do instytucji miejskich, podróżowanie autobusami bezpłatne, przygotowujemy w języku
angielskim m.in. przewodnik po ścisłym centrum miasta, chcemy pokazać atrakcje Rybnika, regionu
rybnickiego, jestem też w kontakcie z gminami ościennymi, aby pokazać się tutaj w takiej nieco szerszej
perspektywie. Jestem zgodny z Panem Radnym - jest to doskonała okazja, aby pokazać Miasto Rybnik wśród
tych społeczności, które być może przy innej okazji nie zagościłyby do naszego miasta”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Idąc śladem spotkania zorganizowanego przez
Przewodniczącego Rady - Pana Kołodziejczyka spowodowałem spotkanie następne w niskim gronie,
w tematach, które były poruszane na tym spotkaniu w Tenneco. Tu załatwiliśmy jedną sprawę związaną
z komunikacją w środowisku ulicy Przemysłowej, Mikołowskiej, Karola Miarki. Rozpoczęliśmy dodatkowy
wyjazd, prawoskręt, który będzie powodował mniejsze zatłoczenie w okresie nasilenia wyjazdu pracowników
z tego dużego zakładu. Przy okazji załatwiliśmy sprawy związane z monitoringiem, na który na dworcu na
Paruszowcu zabrakło dla PKP trochę pieniążków. I te pieniążki jutro na spotkaniu znajdą się i będzie przegląd
dokładnie zrobiony co mają zrobić, Ci Panowie z Tenneco za to zapłacą. Oprócz tego w ramach tej współpracy,
Tenneco jeszcze zaoferowało nam małe urządzenia dla placów zabaw, które istnieją w naszej dzielnicy, czyli
już jakiś jest pozytyw, kontynuujemy tą współpracę z Tenneco dalszą i to co żeśmy tam uzgodnili, na tym
spotkaniu będziemy kontynuowali. Oni są na tak, więc jak my jesteśmy na tak, Pan Student był, Pan Hawel był
z nami, i oni też to wszystko potwierdzili. Mieliśmy konferencję z dane niepodlegające udostępnieniu art. 5
ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej telefoniczną i wszystkie te tematy poruszyliśmy i
idą do przodu już w tym kierunku. Państwo widzieli już na pewno jak dworzec wygląda, Prezydent na
wiadomościach swoich co jest się dzieje w Rybniku, tego tematu nie rusza, bo to jest inwestycja PKP PLK i się
zgadzam z tym, ale ja to ruszam zawsze, bo za tym najwięcej chodziłem i to mnie bawi i cieszy
i widzę, że to jest coś fajnego i to trzeba będzie przyjąć jakoś oficjalnie, zorganizować otwarcie tego obiektu,
(…) kilka drobnych usterek jest, ten monitoring - to jest ważna rzecz, żeby założyć. Śladem tej inwestycji,
która jest taka ładna, piękna, jest zapotrzebowanie społeczeństwa, które się do mnie zwraca i na pewno do
Urzędu tak samo, żeby robić ten przecisk na stronę Dzielnicy Rybnik-Północ. Ten przecisk połączy dwie
dzielnice: Dzielnicę Rybnik-Północ i Dzielnicę Paruszowiec-Piaski. Automatycznie uatrakcyjni to - tam ma być
ścieżka rowerowa, ścieżka dla pieszych, także to będzie całkowicie bardzo ładne i ciekawe. I są zgody już
z dyrekcji PKP PLK odnośnie spraw technicznych itd. Pan Student przygotowuje już się do tego, że będzie
można robić projekt. Prosiłbym teraz w imieniu swoim i mieszkańców i fanatyków zabytków itd., żeby ten
temat poruszyć, żeby się znalazły środki jak nie w tym roku, to na następny rok. To będzie gdzieś niecały
milion, żeby ten przecisk zorganizować - to jest taka moja prośba. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o dworzec – tj.
jedna inwestycja, co się dziele w dzielnicy, druga inwestycja to firma Avis, która nastawia oczyszczalnie
ścieków przy Purmo przy stawie, przy parku śląskim przy ulicy Przemysłowej wybudowała fajną firmę która
będzie elementy metalowe wykonywała, będzie zatrudniała znowu 20 ludzi, znowu jest zatrudnienie dla
mieszkańców możliwe. Następne: już prawie są gotowe dwa bloki, wyremontowane przez ZGM na ulicy
Wolnej. Będzie można zasiedlać mieszkańców w najbliższym czasie, tylko podłączymy gaz. I to są takie rzeczy
które się dzieją. Następne rzeczy, to będą się dalej działy, byliśmy dzisiaj u przedstawicieli różnych firm przed
dniami czerwcowymi, tzn. świętem Miasta Rybnika i automatycznie Rada Dzielnicy też w tym czasie ma festyn
i chcemy niektóre imprezy, które miasto organizuje połączyć z naszą imprezą festynową, która się odbędzie 11.
Tu były już przymiarki do różnego rodzaju imprez konnych, nie konnych, tutaj byli przedstawiciele
najprawdopodobniej u Prezydenta Masłowskiego i chodzi też o granty, i ja taki apel mam i prośbę: jak będzie
grant przydzielany na taką imprezę, żeby to połączyć z tą imprezą bliską, tzn. festynem na błoniach razem
z Dniami Rybnika. Jakby parę złotych się dołożyło, to automatycznie za jednym zamachem można by było
upiec dwie gąski jak to się mówi. Jeżeli chodzi o ulicę Żorską - w tym budżecie w naszym, w wyliczeniach ile
jest na daną dzielnicę pieniążków - ja tam mam 3,5 mln na wiadukt na Żorskiej, tylko to nie jest w mojej
dzielnicy. I to podwiesza mój… o dzielnica ma 9 mln, ale w tym jest 3,5 mln normalnie dotycząca Ligoty”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „To ja może zacznę od życzeń - wszystkiego dobrego, żeby Pan
Radny dalej tak aktywnie działał, a dziękuję za ten cały… za to przypomnienie tego co się dzieje na terenie
naszego miasta. Ja też się cieszę, że pojawiają się inwestorzy, remontuje się, że są nowe pomysły. Na pewno
ten przecisk jest dobrą ideą, i o to - zresztą Pan Radny jest w kontakcie ze mną – powalczymy. Co do
ul. Żorskiej, może tam jest jakaś zmiana granic? Paruszowiec się nam zwiększył, wyjaśnimy Panie Radny”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Stoję na stanowisku, że jednym z obowiązków Radnego jest
rzetelna informacja wobec mieszkańców. W związku z tym chciałbym uzupełnić wypowiedź Pana Radnego
Mariusza Węgorza. To ze względu na to, że nie chciałbym żeby mieszkańcy Niedobczyc pomyśleli, że w ich
dzielnicy kupujemy tylko sprzęt grający i kosiarki. Więc po pierwsze - wydatki dotyczące Dzielnicy
Niedobczyce, w układzie dzielnic oczywiście, budżet miasta: 20 mln zł - czwarte miejsce na 27 dzielnic
w mieście, wydatki na drogi: 1 220 tys. zł - tutaj są też wydatki RSK i podejrzewam, że ta sprawa, o której Pan
Radny mówił jest zawarta w tej części budżetu, zieleń i ekologia: 332 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa:
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708 tys. zł, szkoły podstawowe: 6,5 mln zł, instytucje kultury - dotacja: 1,5 mln zł, opieka społeczna – zasiłki,
dożywianie dzieci: 905 tys. i oczywiście są wydatki inwestycyjne: 1 724 tys. zł”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny ja mam pytanie: czy pan zamierza zamieszkać
w Niedobczycach? Bo tak zainteresował się Pan szczególnie tą dzielnicą za co Panu bardzo dziękuję. Piękna
dzielnica, ma Pan rację. Panie Prezydencie, ja mam jak zwykle pytanie dotyczące programu „Senior-WIGOR”:
o ile wzrosła ilość osób, które w tym programie bierze udział? Czy mamy już jakąś informację? Jeszcze wracam
do kwoty 27 tys. Panie Prezydencie - czy to jest kwota tylko na działalność, na utrzymanie tych służb? Czy
także w tym są koszty obiektu, który należy utrzymać: ogrzewanie oświetlenie itd.?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nie sprawdziłem przed samą sesją, ale ostatni raz jak
sprawdzałem, to osób, które miały skierowania do domu „Senior-WIGOR” było 12. Zainteresowanie kolejnych
całkiem spore. Natomiast zobaczymy, to jest kwestia grupy w sensie takim, że osoby, które mamy
wyrekrutowane, które już tam są, są dosyć sprawne, osoby, które miały problemy z poruszaniem się, jak dzień
dwa tam pobyły, pooglądały przed skierowaniem, to nie do końca się dobrze odnajdywały. Ale tak jak ja
mówiłem, ta rekrutacje zajmie około pół roku, bo tak to miało miejsce w innych miejscach w kraju, żeby ten
obiekt zapełnić. Koszty w konkursie obejmują wszystko: utrzymanie obiektu i zatrudnienie personelu i za
ofertę, które skierowana do tych osób starszych łącznie z posiłkiem”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Ja jeszcze chciałem wrócić do tego tematu walki z niską emisją.
Zgadzam się z Panem Prezydentem co do tego, że tutaj głównym naszym celem i efektem powinien być ten
efekt ekologiczny. Zgadzam się z Panem Prezydentem, że to jest najważniejsze. Jednak musimy sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy patrząc na te cele ekologiczne zupełnie ignorujemy życie? Prozę życia, która
polega na tym, że nasi mieszkańcy mają określone dochody i możliwości finansowe. Bo my sobie oczywiście
możemy teoretycznie założyć, że każdego mieszkańca stać na to, żeby wydać 50 tys. na termomodernizację
200 m domu. Niektórzy radni mieszkają w mieszkaniach, niektórzy w domach. A ja Państwu powiem jaka jest
specyfika na moim podwórku w Niedobczycach. Specyfika jest następująca: do ogrzewania 200 m domu
z ocieplonym dachem jest potrzebnych 7 ton węgla, czyli to jest ok. 5 tys. zł na sezon, powiedzmy 7 ton razy
600 zł tj. 4 tys., to powiedzmy od 4 do 5 tys. I teraz jak wygląda sytuacja: jeśli np. w danym domu mieszkają
2 rodziny, to na głowę plus minus za ogrzewanie roczne płacą 2,5 tys. zł, ale temperaturę w domu mają
od 23 do 25 stopni, a nie proszę Państwa jak niektóre domy, które są ocieplone i mają gazowe ogrzewanie
i płacą 800 zł na miesiąc, 900 i tam jest temperatura 19 stopni. Przeważnie to wygląda tak, że Ci ludzie grzeją
w jednym pomieszczeniu, gdzie mieszkają i to jest przy założeniu, że w tych domach mieszkają ludzie dorośli,
zdrowi, czyli nie ma tam małych dzieci i osób starszych. I teraz szanowni Państwo sytuacja wygląda
następująco: doprowadzimy do sytuacji, kiedy np. jest osiedle domków jednorodzinnych, jest tam infrastruktura
- chodzi mi o sieć gazową i cieplną, wiem, że ludzie się nie przyłączają, a gdyby chcieli skorzystać z tego
dofinansowania miasta, to mają tylko możliwość dofinansowania termomodernizacji i wymiany kotła na
gazowy, przy założeniu, że nie każdy ma przy otrzymaniu tej dotacji, te 30 tys. może to skutkować tym,
że każda z tych osób jeśli będzie musiała zamienić kocioł węglowy - bo większość jest kotłów węglowych, kupi
sobie najtańszy piec za 4 tys. i będzie paliła wszystkim tak jak jest teraz, bo rozumiecie Państwo te zależności i to jest jeden problem. Drugi problem jest taki: czy my po prostu rezygnując z tego wariantu minimum, że
każdy sobie chętny stermomodernizuje budynek, czy ten kto ma stermomodernizowany, kupi ten kocioł, ta
norma 5, gdzie ta emisja tych pyłów do atmosfery jest najniższa, osiągniemy pewien poziom minimum, które te
kotły wytwarzają tego pyłu i nie tylko, ale będziemy mieli ten poziom minimum, który obniży nam globalnie
poziom tej niskiej emisji? Czy my tego nie wykoleimy tymi słusznymi założeniami teoretycznymi że efekt
ekologiczny, ale jednocześnie jak gdyby tego głównego emitenta zanieczyszczeń, czyli pieców węglowych o tej
najniższej sprawności, my je wyeliminujemy tymi zapisami? Bardzo bym prosił o komentarz. Komentarza Pana
Kiljańczyka nie będę komentował”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Temat jest tematem na pewno bardzo ważnym dla miasta, ale ja powiem
tak: możemy dofinansować kategorię trzecią czy klasę trzecią, gdzie de facto na ruszt można położyć wszystko,
tylko jaki jest w tym interes gminy? Jeżeli mieszkaniec chce sobie kupić piec za 4 tys. czy za 5 klasy trzeciej, to
niech go sobie kupi i niech się truje i przy okazji otoczenie - nie będę tego pochwalał, ale jeżeli ja mam
dofinansować mu w 50% ten piec, czyli dać mu 2,5 tys. i on go sobie kupi i powie, że ma piec ekologiczny
i gmina mu to dofinansowała, to ja go samousprawiedliwiam w pewnym sensie, przecież miasto wspiera te
działania. Dlatego mówię takim działaniom stop. Jeżeli mówimy o ekologii i ja starałem się to powiedzieć na
samym początku, trzeba i zakładam, że liderzy opinii czyli Państwo m.in. będą o tym głośno mówić, ekologia
kosztuje, ale kosztuje też leczenie raka górnych dróg oddechowych. Przypomnę, że w aglomeracji rybnickojastrzębskiej jesteśmy w ścisłej czołówce w Polsce. I proszę Państwa jest tak: jeżeli mam wybór kupić nowy
samochód i stermomodernizować dom, to chciałbym, żeby mieszkaniec wybrał termomodernizację domu, a to
choćby dlatego, że na cmentarzu nowy samochód nikomu nie będzie potrzebny, a dzisiaj nasi mieszkańcy
umierają przedwcześnie właśnie z powodu niskiej emisji. To jest kwestia priorytetów co jest dla nas
najważniejsze. Ja stawiam na życie i zdrowie”.
NESOD: 2016-8052
Przyg.: BR/89

16/25

Mariusz Wiśniewski – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam pytanie dot. tego dokumentu, który otrzymaliśmy
dzisiaj, czyli budżetu Miasta Rybnika w układzie dzielnic. Przeglądam pozycję dot. Boguszowic Osiedla
i tutaj w wydatkach inwestycyjnych odnajduję budowę parku dzielnicowego. Bardzo mnie to cieszy, tu jest
ćwierć mln zł. Mam nadzieję tylko, że ciąg dalszy tego punktu jest błędem, ponieważ mówi się tutaj ulica
Nalazków i Sztolniowa. Jestem tym zaskoczony, ponieważ w kolejnej pozycji Boguszowice Stare pojawia się
zapis o zagospodarowanie terenu przy ulicy Braci Nalazków na park: 100 tys. zł. Więc zakładam, że to są tak
jakby dwie różne inwestycje. Sądzę więc, że te ćwierć mln zł tkwiące w budżecie Boguszowic Osiedla dot.
parku przy ulicy Bogusławskiego. Myślę, że to jest po prostu błąd w adresie”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Były weryfikowane przez służby te budżety poszczególnych dzielnic.
Jeżeli są takie sytuacje do wyjaśnienia, to proszę po prostu wyjaśniać z zastępcami i tu będzie pełna informacja.
Może być rzeczywiście pomyłka w tych tabelkach. Na 27 dzielnic dość dużo tych inwestycji się na terenie
miasta będzie działo w tym roku, stąd może te zamieszania”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałem jeszcze poruszyć sprawę smogu. U nas w Golejowie było
dwóch takich zapaleńców, którzy naprawdę promowali takie rozpalanie pieców od góry. I okazuję się, że
naprawdę jest dużo mniej tego pyłu i smogu wychodzi na zewnątrz, a opał wystarczy jak się go nawrzuca,
tj. 12 do 18 godzin. I to, żeby promować, to też by pomogło dużo w zmniejszeniu tego smogu. Następne
pytanie: wpłynęło takie pismo od mieszkańca Rybnika w imieniu mieszkańców na ręce Przewodniczącego Pana Fudalego w sprawie Obwiedni Południowej od ulicy Wodzisławskiej do 3-go, Maja żeby zagospodarować
tam tą skarpę. Czy pochylono się już nad tym pismem? Jeszcze jedna sprawa: na spotkaniu niepełnosprawnych
było też mówione o głębokości tych rowów na deptakach. Czy nad tym się też zastanowiono co z tym będzie
zrobione?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Jeżeli chodzi o spalanie od góry, rzeczywiście są odpowiednie
strony internetowe, można się tym zainteresować, są przeciwnicy, zwolennicy. Ja generalnie raczej chyba
należę do tych zwolenników, bo tam jakieś efekty widzę. Jeżeli chodzi o skarpę, ona jest własnością w dużej
części PKP, bo mówimy de facto o nasypie kolejowym. RSK na terenie miejskim zrobiło przegląd i posprzątało,
chociaż tam większość tych terenów nie jest nasza. To co było nasze, było raczej czyste, gorzej z PKP odpowiednie pismo zostało skierowane. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne - są dwa takie miejsca, które
cały czas są sygnalizowane. To właśnie jest to o czym Pan mówi, czyli kwestia tej części deptaka. I jeszcze jest
Plac Wolności – wiemy, że na Placu Wolności do kwietnia pojawi się ten trak dla osób niepełnosprawnych”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Ja mam trzy krótkie pytania. Pierwsze dotyczy tego na jakim
etapie jest tworzenie ogrzewalni i łaźni dla bezdomnych w naszym mieście, o co wnioskowałam na poprzedniej
sesji? (…) Drugie pytanie: proszę Państwa wszyscy wiemy, że mamy na terenie miasta trzy dzielnice bez
kanalizacji. Czy ktoś pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, aby mieszkańcom ułatwić pozbywanie się
nieczystości poprzez wprowadzenie ulg do wywozu lub inny sposób? I trzecia sprawa: słupy należące do
telekomunikacji - zaznaczam drewniane, bardzo często są w złym stanie. Proszę o zainteresowanie
odpowiednich organów lub właściciela, aby sprawdził to i zabezpieczył. Przykładem jest Dzielnica Chwałęcice,
gdzie mamy kilka takich słupów”.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o łaźnie, to trochę Pani Radna nas przecenia. To była
ostatnia sesja, rzeczywiście został ten temat podjęty, ale najszybciej, jeżeli jakieś wnioski się pojawią to w ciągu
najbliższych miesięcy, a kwestia wybudowania tego, to by musiało być wszystko robione w porozumieniu.
I takie rozmowy prowadzę w ramach subregionu powiatu rybnickiego. Ogólna myśl jest taka, że pewnym
zapleczem dysponuje dzisiaj szpital psychiatryczny i musiałaby być zgoda Marszałka, aby tam umiejscowić
izbę wytrzeźwień z całym zapleczem, m.in. z takimi łaźniami. „Zrzutka” byłaby wszystkich samorządów
okolicznych. Ten temat się pojawia na obradach Subregionu Zachodniego. Oczywiście zawsze diabeł tkwi
w szczegółach, czyli w finansach. Na dzień dzisiejszy mamy jakby dodatkowy argument, tj. ilość osób, która
została przewieziona do izby wytrzeźwień w Chorzowie – (…) blisko 850 osób. To oznacza, że muszę wziąć
pod uwagę również koszt dowozu oraz koszt nieobecności strażników na terenie gminy. Ten temat jest
rozwojowy. Jeżeli chodzi o wywóz nieczystości - PWiK został zobowiązany do tego, by próbować szukać
rozwiązania. Ja mówiłem na temat aglomeracji rybnickiej i sytuacji trzech dzielnic jak to tam wygląda.
Utrzymujemy dofinansowywanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach tego regulaminu, który też
jest że tak powiem regulaminem smogowym. Jeżeli chodzi o telekomunikację, to prosiłbym bardzo o dokładne
wskazanie, o które słupy chodzi na terenie dzielnicy, to oczywiście się zajmiemy i poprosimy telekomunikację
o wymianę”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Przewodniczący, ale ja mam kilka pytań, dlatego bym
prosił o przyjęcie pewnej zasady. Ta, którą kierował Pan w stosunku do Pani Krystyny Stokłosa była idealna –
pytanie, odpowiedź i bardzo bym prosił żebyśmy, jeżeli to jest możliwe tej wersji się trzymali. Panie
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Prezydencie, na stronie rybnik.eu czytamy, że Prezydent Miasta raz jeszcze informuje możliwości zgłaszania
kandydatów na członków Komisji Mieszkaniowej. W związku z tym mam pytanie: jak idzie nabór na członków
tej komisji? Bo jak sobie dobrze przypominamy to z początkiem nowego roku ta komisja miała zacząć
funkcjonować. Na razie nie wiem, nie mamy ani informacji czy jest czy nie jest, a te wnioski ciągle do ZGMu
gdzieś tam spływają i Ci ludzie na jakąś decyzję ze strony ZGMu oczekują”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Do końca miesiąca można się zgłaszać. Zgłosiła się jak na razie jedna
osoba”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) Co teraz zrobimy z tym przyjętym regulaminem, który
powołują tę komisję w tak szerokim składzie? Zwracałem uwagę na to, że jest to jakieś nowe pojęcie i co teraz
zrobimy do końca miesiąca? Czy będziemy czekać czy będziemy kogoś z przymusu do tej komisji zatrudniać?
Jak to jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Odpowiadając na pytania Pana Radnego wprost - zrealizujmy regulamin.
Jeżeli nikt się nie zgłosi, to to miejsce będzie po prostu nieobsadzone, a zakładam, że komisja nie zostanie tym
działaniem sparaliżowana”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) Panie Prezydencie mam przed sobą pismo, które do Pana
kierował Przewodniczący Rady Miasta z datą 27 październik i mam przed sobą odpowiedź na to na to pismo
(…) z dnia 5 listopada - nie wiem czy Pan przypomina sobie o jakim piśmie rozmawiamy, ale myślę jak podam
kwotę to już sprawa będzie nam jasna. W Komisji Mieszkaniowej przyjęto zasadę, że dzielimy mieszkania na
mieszkania komunalne, mieszkania socjalne i takie mieszkania do remontu. Przyjęta została w poprzedniej
kadencji taka zasada, że jeżeli mieszkanie zasobów ZGMu miało mieć dosyć duży koszt remontowy, to jest taka
możliwość, że osoby nieźle sytuowane zgłaszają się do ZGMu, otrzymują punktację i wybierają sobie
i remontują sobie mieszkanie, ale mieszkanie ciągle zostaje w zasobach ZGMu. Ze zdziwieniem przyjąłem
informację, którą rozesłał Pan Przewodniczący Rady, że koszt jednego mieszkania, lokalu mieszkalnego (…)
wyniósł prawie 47 tys. zł. Szanowni Państwo, 47 tys. zł. W związku z tym mam takie pytanie Panie Prezydencie
i prośbę, żeby przygotować mi na piśmie informację ile było takich mieszkań powiedzmy od 20 tys. w górę?
Bo z tego co ja wiem, to mieszkania w ZGMie remontuje się raczej pobieżnie nie wymienia się stolarki
okiennej, nie wymienia się drzwi, nie wymienia się wielu rzeczy i takie mieszkania otrzymują normalni
mieszkańcy. Chciałbym wiedzieć czym się ta osoba zasłużyła, że tu za 47 tys. zł wyremontowaliśmy to
mieszkanie?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pytamy czy odpowiadamy? Odpowiadamy. Jak odpowiadamy,
to oczywiście taka informacja na piśmie zostanie do Pana Radnego skierowana”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Wygląda na to, że kolega Radny Franciszek Kurpanik mnie pyta
czy to on płacił? Nie, nie Panie Radny. Koszt całego remontu poniósł ZGM więc dlatego pytam. I kolejna rzecz:
rzeczywiście tutaj Pan pyta, Pan Przewodniczący także o to czy ta osoba otrzymywała dodatek mieszkaniowy,
i tu powołujemy się na przepisy prawa i nie chcemy udostępnić informacji czy ta osoba rzeczywiście z tego
dodatku mieszkaniowego korzystała. Ja chciałem przypomnieć, że każdy z radnych składał oświadczenie, (…)
obowiązuje go tajemnica. Więc myślę, że ze względu na to, że to są środki publiczne, pomoc społeczna jest
objęta środkami publicznymi, wydaje mi się, że taką informację radni mogliby dostawać. I ostatnie z serii tych
odpowiedzi na te pytania: trochę zastanawia mnie fakt, że w ostatnim zdaniu czytam, że nie ma aktualnie
możliwości wykupu. Aktualnie. Czy za miesiąc, za pół roku pojawią się te możliwości wykupu tego lokalu na
preferencyjnych zasadach? Chciałbym też usłyszeć taką odpowiedź.”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Też odpowiedź będzie oczywiście na piśmie. Myślę, że to w jednym
bloku wyślemy wszystko”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, chciałem zwrócić uwagę na taki drobny fakt,
ale w godzinach dopołudniowych w Rybnickim Centrum Kultury odbywają się przedstawienia dla dzieci.
Przyjeżdżają autobusy i po obydwóch stronach ulicy Saint Vallier stoją samochody i autokar naprawdę ma
ogromne kłopoty. Zatrzymuje się na drodze i dzieci wychodzą bezpośrednio na drogę. Jest to dla mnie sytuacją
nie do przyjęcia, powinniśmy rozwiązać to. Podpowiadam, jest możliwość żeby na tym Placu Teatralnym
w godz. od godz. 8 czy 9 do godz. 14 nie było możliwości wjazdu innych samochodów niż autokary, które by
tam wysadzały te dzieci. Są to sytuacje bardzo niebezpieczne i w trosce o bezpieczeństwo tych dzieci prosiłbym
żebyśmy spróbowali rozwiązać ten problem. Kolejna rzecz Panie Prezydencie, ja mam pytanie…”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Odpowiedź. Najpierw odpowiedź Panie Radny. Pytanie, odpowiedź,
(…) także trzymajmy się zasad. Jeżeli chodzi o RCK rzeczywiście jest tam problem ano taki, że mamy ulicę
Saint Vallier. Ona była… czy jest taka jaka jest, czyli jest trochę wąska. Szukamy rozwiązania. Kilka
propozycji mi przedstawiono. Jedna była m.in. taka, aby autobusy wysadzały dzieci pod opieką nauczyciela, bo
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oczywiście jesteśmy zatroskani żeby absolutnie nic im się nie stało i żeby opuszczały tę ulicę Saint Vallier,
zjeżdżały na parking w okolicach gdzieś tutaj dalszych od centrum i przyjeżdżały niejako na telefon, żeby nie
blokować jezdni - to była jedna z propozycji. Jeżeli chodzi o możliwości tego placu, na dole koło teatru
sprawdzimy jaka jest możliwość manewrowania tam i jaka jest możliwość rzeczywiście, aby tam te autobusy
parkowały. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że te spektakle dla dzieci nie odbywają się tam codziennie. To są
takie dni, gdzie można to jakoś ułożyć. Rzeczywiście jest to myśl, którą możemy Panu Dyrektorowi Teatru
Ziemi Rybnickiej przekazać”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, uchwała Rady Miasta w temacie budżetów
obywatelskich. Przyjęliśmy taką uchwałę, że zgodnie z jednym z zapisów mówi się o tym, że jest to wydatek
jednoroczny. Mam pytanie: co w tej sytuacji stanie się z budżetem Dzielnicy Niewiadom, słynne Gimnazjum
Nr 12, rok 2015 zakończony, 2014 zakończony i ta dzielnica jeszcze nic z budżetu obywatelskiego nie ma
wykonane. (…) Jest oddany już tak plac zabaw? (…)”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny wszystko już jest zrobione”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) w programie Stowarzyszenia 17-tka, wtedy pytałem Pana
Prezydenta Masłowskiego o to, jak wrosła ilość w stosunku do poprzedniego roku, bo pamiętamy, że te nasze
środki finansowe, które przekazaliśmy na rzecz tego stowarzyszenia znacząco wzrosły. Pan Prezydent
Masłowski wtedy poprosił o wypowiedź Pana Prezesa Stowarzyszenia 17-tka - Pana Radnego Mariusza
Wiśniewskiego, który opowiedział nam o całokształcie działalności, ale do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi
na to pytanie, dlatego ponaglam to pytanie: jak wzrosły w stosunku do roku 2014, w stosunku do 2015 ilość
uczestników dzieci korzystających z tego programu?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Odpowiedź jest taka, że sprawozdania będą przygotowane do końca
stycznia i wtedy Pan Radny dokładnie się dowie jak to wygląda. Podkreślam, że nadal ta działalność tego
stowarzyszenia jest nam bardzo potrzebna, ponieważ na bardzo ważnej Dzielnicy Boguszowice Osiedle robi
kawał dobrej roboty z młodzieżą”.
Henryk Cebula – Radny Miasta: „Panie Prezydencie właśnie dlatego pytam, bo w grudniu 2015 roku zostały
ogłoszone wyniki rozstrzygnięcia grantowego na prowadzenie świetlic w dzielnicach. I chciałbym się
dowiedzieć jaki był koszt prowadzenia tych dzielnic w poprzednich latach w stosunku do tego co planujemy
w roku 2016?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny odpowiedź na to pytanie otrzyma Pan na piśmie”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ostatnie pytanie: ostatnio została uruchomiona nowa linia
autobusowa. W związku z tym, że mieszkańcy korzystają z e-karty, prosiłbym o ewentualnie wydruk z e-kart za
ostatnie dwa tygodnie, bo podczas rozmowy z kierowcami tych autobusów twierdzą, że naprawdę ta linia nie
jest prawie że w ogóle obłożona pasażerami. W związku z tym, gdyby można było… ja zwrócę się na piśmie
jeśli chodzi o numer, żebyśmy nie robili… właśnie dlatego mówię że zwrócę się na piśmie do Pana Prezydenta
w sprawie numeru tej linii”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Nie rozumiem teraz. Będziemy pytać o liczbę pasażerów czy numer linii?
O ilość pasażerów na tej linii, której numeru nie jest Pan w stanie dzisiaj nam podać. Dobrze, to poczekamy
zatem na te oficjalne stanowisko wtedy się ustosunkujemy”.
Jan Mura – Radny Miasta Rybnika: „Ja chcę wrócić na chwileczkę w moim przypadku bardzo krótko do
tych wydatków w dzielnicach. I tak jakoś oczywiście Panie Mariuszu też zauważyłem, że jest to pewna
pomyłka, natomiast myślę tak, że dla mnie Boguszowice są jedne, mimo że są dwie dzielnice rozumiem, że są
jedne z 27 czy dwie z 27. Natomiast dla mnie, dla moich przodków na osiedle, osiedle to były pola, także jakoś
to tak traktuję jako jedno. Stąd nie wnosiłem tych uwag, bo oczywiście w zapisie to było, można było się
zastanawiać, można było głośno o tym mówić dlaczego tak, a nie inaczej. A jeszcze inaczej chciałbym zaprosić
(…) mieszkańców osiedla do integracji takiej z mieszkańcami, dlatego że jeżeli już mówimy dzisiaj
o inwestycjach w Boguszowicach, czyli Braci Nalazków ma Pan tam napisane siłownię i plac zabaw,
w międzyczasie miasto wyremontowało dość porządnie kładkę, czyli myślę, że jest wspólna inwestycja, bo jest
tuż przy kładce. To jest informacja myślę, że wszyscy wiedzą radni, że to jest do mieszkańców i jednej
dzielnicy i drugiej, do mieszkańców Boguszowic. Obydwie inwestycje raczej jak najbardziej będą się
sprawdzać, bo park - mowa o parku jest też przy Braci Nalazków – (…) róg Rajska - Braci Nalazków, też niby
w dzielnicy, ale jest to wspólnie do Boguszowic. (…)”.
Mariusz Wiśniewski – Radny Miasta Rybnika: „Panie Radny, ja się cieszę jak każdy Rybniczanin z każdej
inwestycji, która jest dokonywana w Rybniku. Moje pytanie wynika z takiej prostej zasady, że jednak bliższa
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jest koszula ciału, czyli to co się dzieje najbliżej mieszkańców osiedla jest im również najbliższe. Jeśli zaś
chodzi o pytanie Pana Radnego Cebuli dotyczące placówek wsparcia dziennego, nakładów na te placówki wydawało mi się że poprzednia moja odpowiedź była wyczerpująca. Ja wskazałem na ilości podopiecznych
w placówkach Stowarzyszenia 17-stka, mówiłem o zakresie działań, które wykonuje stowarzyszenie i mówiłem
również o tym, że nie przełożyło się to bezpośrednio na wzrost ilości dzieci objętych wsparciem, ale na wzrost
jakości udzielanego wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego działających pod egidą Zespołu Ognisk
Wychowawczych w 2014 roku dofinansowanie na miesięczny pobyt jednego uczestnika zajęć w placówce
wsparcia dziennego wahało się między kwotą 550 kilku zł, a kwotą 400 kilkunastu zł - w zależności od
placówki, bo koszty utrzymania placówek są różne. W tym, że w 2014 roku dofinansowanie do wychowanka
placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie 17-tka, wynosiło średnio 97 zł miesięcznie na
głowę. Mówimy o dofinansowaniu z budżetu miasta. Więc ubiegłoroczny proces polegał raczej na
wyrównywaniu pewnego poziomu finansowania. On i tak jest na dzisiaj różny. W wyniku konkursu, który
zakończył się z końcem grudnia w ramach, którego wyłoniono dwa podmioty trzeciosektorowe prowadzące
sześć dotychczasowych świetlic rybnickich, jednym z tych podmiotów jest Stowarzyszenie 17-stka.
My wygraliśmy konkurs na prowadzenie w: Dzielnicy Maroko-Nowiny, Dzielnicy Niewiadom i Dzielnicy
Śródmieście. Drugim podmiotem jest stowarzyszenie utworzone przez byłych już wychowawców,
pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych. Powiem tak: dofinansowanie na dziecko w placówkach
prowadzonych przez „17-stkę” jest średnio o od 100 do 150 wręcz w jednym przypadku 200 zł niższe niż
dofinansowanie na dziecko w tym drugim „konkurencyjnym stowarzyszeniu”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta: „Króciutko Panie Mariuszu, tak nie można analizować mi się
wydaje tych wydatków, bo to jest takie pytanie jakby ktoś pytał za ile są radia w sklepie? Jedno radio jest za
80 zł, drugie jest za 8 tys., a trzecie inne jeszcze za nie wiem za 2 000 800 np. Zależy jakie usługi, co się
oferuje. Ja nie chcę ciągnąć tutaj tej dyskusji. Myślę będzie okazja przy okazji na ten temat kiedyś
porozmawiać. Ale myślę tak Panie Prezydencie - ta dyskusja już nam pokazała nieodwołalnie, że trzeba
powołać komisję, która będzie pracowała nad nowelizacją naszego statusu. Tak jak myśmy rozmawiali na
ostatnim spotkaniu. Niech na razie prawnicy popracują, coś spróbują zmienić w tym statusie, a potem z każdego
klubu czy z każdej grupy by trzeba było wziąć po jednym przedstawicielu, bo to jest dość ciężka i żmudna
praca. Ja pamiętam jak się pracuje przy statucie. Żeby popracować przy statucie, żeby te nasze sesje przynosiły
więcej zadowolenia, satysfakcji, były szybsze proste, bo o to w zasadzie wszystkim chodzi (…)”.
16. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 20:10 zamknął sesję Rady Miasta.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 2
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 3
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo 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 Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 4
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski -
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Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 6
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 7
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
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Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Jerzy Lazar Anna Gruszka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 2
Arkadiusz Szweda Mirela Szutka Głosowanie 10
Tak 23
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
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Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
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