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Protokół nr XX
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016 r.
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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Rydułtowy. /Głosowanie 1/
Poparcie działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. /Głosowanie 2/
Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta. /Głosowanie 3/
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok. /Głosowanie 4/
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 5/
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. /Głosowanie 6/
Oddanie nieruchomości w użytkowanie. /Głosowanie 7/
Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 8/
Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
(kościół drewniany pw. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Rybniku-Wielopolu).
/Głosowanie 9/
Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Rybnik. /Głosowanie 10/
Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Rybniku. /Głosowanie 11/
Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku. /Głosowanie 12/
Przyjęcie Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie
do rehabilitacji na lata 2016-2018. /Głosowanie 13/
Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. /Głosowanie 14/
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 stwierdził, że obecnych jest 23 radnych, w związku
z czym obrady będą prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 10 marca 2016 r. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 11 marca br. - konferencja pn. „Meandry edukacji regionalnej na Górnym Śląsku”, a także spotkanie na temat
zagospodarowania terenów wokół Zalewu Rybnickiego oraz planów rozwoju sportów wodnych w Rybniku,
- 15 marca br. - spotkanie z Radą Dzielnicy Orzepowice,
- 11 kwietnia br. - podpisanie umowy partnerstwa Klastra Centrum Innowacji Technologicznych,
- 12 kwietnia br. - spotkanie z Radą Dzielnicy Niedobczyce,
- 14 kwietnia br. - spotkanie z Zarządem Dzielnicy Maroko-Nowiny,
- 15 kwietnia br. – I Rybnickie Forum Kultury,
- 21 kwietnia br. - konferencja prasowa w związku z przyznaniem Rybnikowi dofinansowania na I etap
budowy drogi Racibórz – Pszczyna.
Przedstawił szerszą informację dot. przyznania ww. dofinansowania. Poinformował, że Zarząd Województwa
Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania
820 861 tys. zł. Wśród przedsięwzięć wybranych do dofinansowania znajduje się m.in. budowa Regionalnej
Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I. Uzupełnił, że jest to
największy projekt w tym konkursie. Ponadto inwestycja ta jest największą inwestycją, która uzyskała
dofinansowanie w historii miasta. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
z 17 grudnia 2013 r. projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie podlegał zgłoszeniu do
Komisji Europejskiej w celu potwierdzenia dofinansowania przez tę Komisję.
Przypomniał, że łącznie zostało zgłoszonych 12 projektów na kwotę 1 250 mln zł, z czego 7 otrzymało
następujące dofinansowanie:
- Częstochowa: 60 mln zł,
- Ruda Śląska: 136 mln zł,
- województwo śląskie dla 3 projektów: 8 mln zł, 47 mln zł i 85 mln zł,
- Bielsko-Biała: 194 mln zł,
- Rybnik: 289 989 933,34 zł – największe dofinansowanie.
Dla porównania przypomniał, że w latach 2007 – 2013, gdy Miasto Rybnik zrealizowało 106 projektów – suma
kwot dofinansowania wynosiła 264 mln zł.
Poinformował, że dofinansowany odcinek ma 10 km 220 m od Ronda Raciborskiego w Żorach do
ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie klasy głównej przyspieszonej. Prace nad
przygotowaniem inwestycji rozpoczęły się w listopadzie 2011 r. Podziękował pracownikom Wydziału Rozwoju
i Wydziału Dróg, służbom finansowym oraz byłemu Prezydentowi Miasta – Panu Adamowi Fudali, który
rozpoczął prace nad tym projektem wraz z pracownikami Urzędu Miasta.
Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się dobre wiadomości z Brukseli i będzie można rozpocząć
bardzo istotny projekt dla rozwoju miasta.
Poinformował również, że Rybnik uzyskał dofinansowanie na:
- realizację przedsięwzięcia pn. Modelowa Rewitalizacja Miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.
Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących
krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów Dzielnic: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski
i Chwałowice oraz Dzielnicy Śródmieście. Okres realizacji projektu – lata 2016 – 2018. Bardzo ważnym
elementem tego projektu jest partycypacja mieszkańców. Wartość całego projektu to 3 446 000 mln zł, w tym
przyznana dotacja: 3 101 400 zł, wkład własny: 344 600 zł,
- energooszczędne oświetlenie - przyznane dofinansowanie zamyka się w kwocie 2 161 tys. zł. Niniejszy
projekt jest pierwszym w naszym województwie i zarazem pierwszym w Polsce wybranym do dofinansowania
w ramach formuły RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). W audycie przedrealizacyjym, który dot. działań
związanych z wymianą punktów świetlnych wyliczono, że zapotrzebowanie na energię spadnie o ok. 58%.
Dodał, że w dniu 30 marca został złożony wniosek aplikacyjny obejmujący kompleksową termomodernizację
19 obiektów użyteczności publicznej będących własnością naszego miasta. Przypomniał, że 6 obiektów zostało
już poddanych termomodernizacji. W przypadku otrzymania dofinansowania prawie 20 mln wpłynie do budżetu
miasta, wkład miasta wyniesie niecałe 4 mln.
Kolejno przedstawił roboty będące w trakcie realizacji:
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- budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności. Uzupełnił, że zakończono roboty
budowlane, obecnie trwa montaż systemu informacji dotykowej dla osób niewidomych i niedowidzących,
- budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych na terenie Muzeum oraz Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Szafranka,
- budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w Dzielnicy Boguszowice Stare - roboty zostaną zakończone do
końca sierpnia,
- budowa wodnego placu zabaw w Dzielnicy Kamień. Przypomniał, że zadanie realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego (projekt ogólnomiejski) pn. „PLUSKADEŁKO - WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU”,
- izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Dzielnicy Maroko-Nowiny,
- remont ogrodzenia w Zespole Szkół nr 2 w Dzielnicy Rybnik-Północ,
- przebudowa ul. Łącznej – opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót budowlanych,
- przebudowa ul. Zwycięstwa,
- przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI i VII,
- remont ul. Średniej,
- remont bocznej ul. Sztygarskiej oraz remont ul. Karlika.
Przedstawił ważniejsze przetargi będące w trakcie przygotowywania:
- przebudowa ul. Wawelskiej,
- przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bratków,
- przebudowa ul. Jabłoniowej – projekt techniczny i roboty budowlane.
Na zakończenie przedstawił informację dot. stopy bezrobocia w Mieście Rybniku, która w lutym wyniosła
7,0 %. Obserwujemy powolny spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na dzień 21 kwietnia br. liczba
bezrobotnych z terenu Miasta Rybnika wynosiła 3739 osób.
O godz. 16:05 przybył Radny Benedykt Kołodziejczyk.
4. Udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Rydułtowy.
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 1/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
5. Poparcie działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
6. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 3/
Za – 24 radnych
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Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
7. 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.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Bardzo się cieszę z pkt 1, w którym wprowadzamy kolejne
3 mln 700 tys. zł do naszego budżetu. Jak Państwo doskonale wiedzą na ostatnich sesjach wprowadzaliśmy już
prawie 8 mln więc suma tych wszystkich dochodów, które z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wracają do naszego miasta, tj. kwota ponad 11 mln. To w latach 2007-2013 więc jest to ogromna zasługa byłego
Prezydenta, aktualnego Przewodniczącego Rady Miasta jak i obecnego Wiceprezydenta Janusza Kopera
i pracowników Wydziału Dróg. Żeby obrazowo powiedzieć jakie to są pieniądze, proszę Państwa te pieniądze
wystarczają na budowę przedszkola w Boguszowicach i na budowę żłobka na Nowinach. Więc jest to ogromny
zastrzyk do naszego budżetu. Ponadto cieszę się z pkt 3, czyli realizacja programu opieki dziennej nad dziećmi
do lat 3 - tą, którą wprowadzaliśmy w poprzedniej kadencji, kontynuujemy te działania. Co prawda ilość tych
dzieci, które zostaną objęte to tylko 16, ale możemy powiedzieć, że w przypadku tego ogromnego deficytu
w rybnickich żłobkach to liczba 16 tez jest liczbą dosyć wysoką. I jeszcze mam pytanie Panie Prezydencie
w sprawie ul. Andersa – remontu bloku, który tam następuje. Chciałbym zapytać kiedy przewidujemy koniec
tego remontu i kiedy będą się tam mogli wprowadzać mieszkańcy?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Może uzupełnię wypowiedź Pana Radnego, że jeszcze udało się
wprowadzić klub kultury „Harcówka” (1 mln 950) i boisko wielofunkcyjne w Boguszowicach-Osiedle
i oczywiście żłobek na dzisiejszej sesji mam nadzieję. Jeżeli chodzi o Andersa, to Pan Prezydent Masłowski
nt. remontów”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Umowa z wykonawcą jest zawarta na remont do końca
roku. Ale jak Pan widzi - bo Pan tam bywa bardzo często – przebiega to sprawnie, także jak zdążymy szybciej,
to jeszcze jesienią tego roku mieszkania zostaną oddane”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Jako że kilka razy publicznie prosiłem Pana Prezydenta
o rozważenie możliwości wprowadzenia do budżetu miasta budowy nowego żłobka, w tym miejscu chciałem
podziękować w imieniu wielu radnych, którzy występowali w tej sprawie zarówno w pracach w komisjach jak
i w pracach Rady. Chcę po prostu podziękować. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, kiedy Pan Prezydent zrobił
to, co do niego należało i nie pozostał głuchy jak się okazuje na potrzeby ponad 300 czy 400 mieszkańców,
którzy nieustannie czekają w kolejkach na miejsce żłobkowe. Myślimy, że tutaj znacząco się ta sytuacja
poprawi. Po prostu dziękuję”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
8. 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 5/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
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Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Oddanie nieruchomości w użytkowanie.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Wydzierżawienie nieruchomości.
Jerzy Granek – Naczelnik Wydziału Mienia omówił projekt uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
12. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących
własności gminy.
Aleksandra Frydrychowicz – Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków omówiła projekt
uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
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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. Następnie zapytał czy miasto myśli nad tym, żeby
przyznawać dodatki motywacyjne bądź okresowe pracownikom obsługi.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nie przywidujemy, gdyż dodatek motywacyjny tj.
składnik wynagrodzenia, który przypisany jest do stanowiska nauczyciela. W regulaminach wynagradzania
placówek i w ponadzakładowym układzie zbiorowym nie funkcjonuje taki składnik jak dodatek motywacyjny”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ja się odniosę jeszcze do tego zapisu, który mówi o tym, że
osoba, która pełni funkcję w związkach zawodowych i zakładowego społecznego inspektora pracy jest
traktowana trochę inaczej niż normalny nauczyciel. I jak pokazywałem kolegom z Platformy Obywatelskiej
kartę, którą wypełniają nauczyciele, to wyrażali też swoją dezaprobatę do tego, że przedstawiciel związków
zawodowych w szkole ma jakby specjalne względy i otrzymuje dodatkowe punkty, które uprawniają go do
otrzymania tego dodatku motywacyjnego. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. (…) BHPowiec już takich
dodatków nie będzie miał, ale też nie powinno być tak, że osoba pełniąca w związkach zawodowych funkcję
społecznie, co nawet zapisane jest w tym regulaminie, ma dodatkowe profity z wykonywania funkcji”.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta: „Właściwie trudno odnosić się do argumentu, który Pan
Radny po raz kolejny podnosi. Chciałbym zauważyć tylko tyle, że treść zmian, którą dzisiaj Państwu
przedstawiamy tj. treść zmian uzgodniona ze związkami zawodowymi i ten wątek, który Pan Radny podnosi nie
był przez związku zawodowe podnoszony jako uznany za istotny do tego, aby należało go zmienić. W związku
z tym w tym zakresie ta uchwała nie przewiduje zmian”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3 radnych
14. Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Rybniku.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. Przyjęcie Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie
do rehabilitacji na lata 2016-2018.
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Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Uważam, że to posunięcie, żeby zamiast turnusów
rehabilitacyjnych wyjść z ofertą dla osób niepełnosprawnych z rehabilitacją na terenie Miasta Rybnika jest
bardzo słuszne dlatego, że bardzo dużo jest chętnych na turnusy rehabilitacyjne. Wiąże się to z osobą
towarzyszącą, z opiekunem. Więc automatycznie liczba osób potrzebująca tej rehabilitacji poprzez tych
opiekunów znacznie się zmniejsza, a ponieważ miasto dysponuje odpowiednimi zasobami uważam, że jest to
jak najbardziej słuszne posunięcie w tej sprawie”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał ile osób liczy grupa.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Pyta Pan o grupę osób potencjalnie uprawnionych, tzn.
z programu trzeba by było wyczytać dokładnie ile osób z takimi niepełnosprawnościami mamy. Z tego co tak
widzę na szybko, to niepełnosprawność ruchową w skali miasta ma ponad 3 tys. osób, ale to nie znaczy, że
każdy z nich potrzebuje tej rehabilitacji corocznie”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał czy dla tych wszystkich osób znajdzie się miejsce
w BUSHIDO.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Nie wiem czy się stanie tak, że wszyscy zainteresowani tą
rehabilitację otrzymają, bo tak jak Pan powiedział, BUSHIDO ma ograniczoną pojemność i my proponujemy na
razie do końca tego roku, żeby zająć się grupą 80 osób. Natomiast też wiem, że spośród wnioskujących
o turnusy rehabilitacyjne, kiedy uzyskujemy odpowiedź negatywną, że nie ma takiej możliwości, to 1 osoba na
10 jest zainteresowana tym, żeby skorzystać z rehabilitacji na miejscu. Tych wniosków w skali roku dot.
turnusów rehabilitacji spływa ok. 800 – 10% z tego tj. 80”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie wczoraj rozmawialiśmy o tym, że
Stowarzyszenie OLIGOS i Zespół Ognisk Wychowawczych nadal kontynuują te wyjazdy rehabilitacyjne.
Czy te osoby, które by wstąpiły do tego Stowarzyszenia też mogłyby z tego wyjazdowego turnusu
rehabilitacyjnego skorzystać?”
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście jest tak, że
organizacje pozarządowe z Rybnika, które zajmują się niepełnosprawnymi takie jak OLIGOS, PSOUU czy
Stowarzyszenie Razem, dzięki swojej operatywności pozyskują środki i swoim podopiecznym oferują takie
możliwości także należy niepełnosprawnych zachęcać do tego, żeby przystępowali. Natomiast same procedury
wewnątrz stowarzyszeń, to już jest autonomiczna decyzja władz tych stowarzyszeń”.
Krystyna Wałach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
17. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających
azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
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Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie, minął okres grzewczy, jak widać na
załączonym obrazku, Rybnik pięknieje bez niskiej emisji. Wielu radnych składało - jak sądzę - wiele
interpelacji w sprawie niskiej emisji. Jak rozumiem jest dla nas kluczowa uchwała Sejmiku Województwa
Śląskiego, natomiast docierają do nas też niepokojące informacje w tym względzie. W związku z tym mam
ogromną prośbę dotyczącą tego, żeby Pan Prezydent wywierał presję na Marszałku – to jest pierwsza rzecz.
A druga rzecz: jak rozumiem miasto jako pierwsze otrzyma informację w sprawie konsultacji społecznych
w przedmiotowej kwestii, w związku z tym mam taką gorącą prośbę, żeby przekazać nam te informacje.
Jak rozumiem wszyscy weźmiemy udział w tych konsultacjach. Chciałbym, żeby uchwała pozwalała na to, żeby
na terenie województwa bądź też w poszczególnych miastach wprowadzać określone zakazy dotyczące spalania
najmniej efektywnych energetycznie paliw i oczywiście stosowania odpowiednich kotłów jeśli chodzi
o spalanie paliw stałych. To jest ważny problem dla Rybnika i myślę, że musimy tak jak Pan powiedział na
początku kadencji nie tylko w zimę, ale również w czasie wiosny i lata pamiętać o tym problemie.”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Tak, rzeczywiście to kwestia podstawowa dla Miasta Rybnika. I bardzo
bym chciał - tak jak Pan Radny powiedział - żeby w okresie wiosenno – letnio - wczesnojesiennym nie
zapomnieć o tej tematyce. Jesteśmy po spotkaniu z Marszałkiem. Pan Prezydent Janusz Koper był obecny na
spotkaniu. I myślę, że dosadnie zabrzmiało stanowisko Miasta Rybnika, które wyraziło też swoje
zaniepokojenie pewną jałowością dyskutowania. Rzeczywiście samorządy, szczególnie większe miasta głośno
mówią o tym, że potrzeba nam konkretnych działań. My ze swojej strony na pewno będziemy robić wszystko,
aby w tej tematyce edukacyjnej, dotacyjnej zrobić jak najwięcej w okresie wiosenno-letnim. Niestety po
edukacji i dotacji przyjdzie czas również na kary niestety, jeżeli nie będziemy widzieć efektów tejże edukacji
i braku korzystania z możliwości dotacji. Jeżeli chodzi o dotacje, to warto dziś powiedzieć, że nasz nowy
regulamin i kwoty dotacyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, stąd w tej działce akurat jestem
optymistą. Na pewno Wysoka Rada będzie informowana o postępach w tych działaniach. Myślę, że takie
spotkanie, kolejne z cyklu, rozmawiamy o problemie z udziałem radnych się odbędzie. I to właśnie nie
w okresie, gdy zaczynamy palić, tylko w okresie, gdy wydaje się, że ten problem niby nie istnieje. Bardzo bym
chciał, żeby publiczna dyskusja na ten temat trwała, żebyśmy cały czas mobilizowali się wzajemnie i szukali
możliwości zmiany rzeczywiście tego trudnego problemu jakim jest niska emisja”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „Mam dwie sprawy. Pierwsza: na ul. Żołędziowej, na
przystanku elektroniczna informacja pasażerska nie działa przynajmniej od 6 tygodni. Nie wiem co się dzieje, są
takie informacje, że jest testowana, potem nie ma nic. Więc ja bardzo proszę żeby się tym zająć. I mam drugą
sprawę: w odzewie na mój wniosek czy moje wątpliwości czy właściwie zostały przycięte drzewa na
ul. Wawelskiej i Orzepowickiej, napisała do mnie Pani z ul. Wawelskiej. Ja tylko przeczytam taki akapit, który
dotyczy Pana Radnego Dwornika: „Gazeta Rybnicka podała – Pani pisze, że Pan Łukasz Dwornik stwierdził, iż
prace przy drzewach zostały wykonane właściwie. W związku z powyższym stwierdzeniem Pana Łukasz
Dwornika żądam – tak Pani pisze, aby Pan Radny odpowiedział mi na następujące pytanie: Czy zimą przy
ujemnej temperaturze powietrza można wycinać drzewa? Czy zima jest odpowiednią porą roku dla takich prac?
Jaka pora roku jest właściwa dla takich prac? Dlaczego u nas skracano lipy? Dlaczego nie usunięto dużego,
sterczącego przed blokiem pnia po złamanym drzewie z powodu wichury? Dlaczego nie usunięto dużego,
sterczącego pnia przy ul. Budowlanych na wysokości bloków? Według jakiej wyliczanki skracano lipy, bo nie
wszystkie lipy zostały okaleczone? Na czyje polecenie oszpecono lipy, krzewy z których zostały kikuty?
Zastanawiam się, czy przypadkiem Pan Łukasz Dwornik nie ma jakiegoś „związku” z firmą, która zimą
wykonała takie roboty. (…) Skoro Radny zajmuje takie stanowisko, to może warto powiadomić odpowiedni
urząd, aby w przyszłości nie dochodziło do bezmyślnego niszczenia przyrody”. Ja to pismo – ksero złożę na
Pana ręce, żeby mógł się Pan ustosunkować. (…)”.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „Proszę Pani, nie będziemy więcej takiej dyskusji prowadzić
na sesji, bo jeżeli Pani ma pytania do Pana Dwornika, to będzie się bezpośrednio zwracać do Pana Dwornika,
a Pani nie jest listonoszem, także mi się wydaje, że to jest niemożliwe żeby tego typu dyskusje prowadzić”.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „Wystarczy Pani Radna Stokłosowa spojrzeć na to pismo, żeby
łatwo stwierdzić, że nie jestem jego adresatem. To jest pismo skierowane do Pani. I jest oczywiście na temat
moich pytań. Natomiast jeżeli ja takowe pismo dostanę na swoje nazwisko to oczywiście jestem w stanie na nie
odpowiedzieć, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Natomiast wydaje mi się, że Pani wypowiedź i próba
dyskredytacji mojej osoby, bo taki to miało charakter, jest co najmniej nie na miejscu.”
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „(…) Nie będziemy dalej dyskusji prowadzić w tej sprawie, bo
to była dyskusja nie na sesji Rady Miasta”.
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Maria Polenecka-Nabagło – Radna Miasta Rybnika: „Komisja Gospodarki Komunalnej na wczorajszym
posiedzeniu otrzymała odpowiedź Pana Prezydenta Masłowskiego na zadane pytania dotyczące zadłużenia
bloków ul. Poligonowej. Mamy pytanie: jakie działania miasto proponuje podjąć, żeby odzyskać ten ogromny
dług, który ma tendencję wzrostową? Panie Prezydencie, kolejne pytanie: ponieważ mieszkańcy bloku
ul. Poligonowej dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej zwrócili się z pismem o odsprzedanie mieszkań, żeby założyć wspólnotę, jaka jest decyzja miasta w
tej sprawie? I trzecie pytanie: mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki, gdzie mieści się zarząd budynku ZGM
uprzejmie proszą o pozytywne rozwiązanie problemu parkowania samochodów w pobliżu budynków, a nie
odsyłania ich na płatne parkingi”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Ja może zacznę od ul. Kościuszki. Proszę Państwa, tj. temat bardzo
trudny i bardzo złożony, bo z jednej strony mamy taką sytuację, że w wielu miejscach miasta samochody
– i mogę się tu posiłkować interwencjami choćby i telefonami samych mieszkańców na mieszkańców, którzy
posiadają samochód i przyjechali właśnie w takie, a nie w inne miejsce, gdzie mamy parking. Jest opłata
parkingowa. Nie po to miasto budowało ten parking, zainwestowało, żeby teraz wybudować parking bezpłatny
w takiej okolicy, gdzie mieszkaniec za darmo ten samochód postawi. Robimy wszystko, żeby te miejsca
parkingowe były, przykładów jest kilka. Myślę, że dobry jest np. teren kampusu i nowy parking od strony placu
zabaw i boiska, przy tym naszym „parku Kopernika”, że tak się wyrażę. Z jednej strony mamy ofertę bardzo
moim zdaniem korzystną, bo dla studentów np. 10 zł karnet miesięczny i zainteresowanie zerowe. Z drugiej
strony wiemy, że parkujemy na tzw. „wariata” gdzie się tylko da w okolicach kampusu. Ja zachęcam wszystkich
żeby jednak próbowali korzystać z parkingów miejskich, są karnety, można je kupić. A z drugiej strony
powiedzmy sobie szczerze, że przy tej ilości samochodów, dzisiaj to jest ok. 94 tys. samochodów w Mieście
Rybniku, musielibyśmy zabetonować właściwie hektary tylko na te same samochody. To naprawdę jest potężna
trudność, szczególnie w centrum miasta. Jeżeli chodzi o ul. Kościuszki, pewne propozycje zostaną
przedstawione. Chcemy tutaj stworzyć miejsca parkingowe, ale też raczej myślę o parkingach, które nie będą na
zasadzie miejsc postojowych 24-godzinnych, tylko raczej takich miejsc, które będą służyły intensyfikacji np.
handlu w tym rejonie, ponieważ w naszych własnych zasobach mamy miejsca, gdzie jest pewna trudność
wynajęcia budynków, potencjalni najemcy wskazują jeden czynnik – brak miejsca parkingowego, przynajmniej
takiego na 10-15 minut zatrzymania się. I nad tym trzeba popracować. (…)”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o kwestię dot. zadłużenia, to chciałbym
przeciąć taką dyskusję dotyczącą tego, że zadłużenie w ZGM wzrasta. Z danych, które jeszcze dzisiaj
weryfikowałem z Panem Skarbnikiem wynika, że zadłużenie mamy mniejsze niż w zeszłym roku. Tzn. jest tak,
że mieszkańcy rzeczywiście mniej płacą. O pół miliona spadły wpływy z tytułu opłat za czynsz, natomiast
egzekucja komornicza poprawiła się o jakieś 700 tys. zł w skali rok do roku. Także sytuacja finansowa ZGMu
w sensie ściągalności długów, powoli. Bo powoli, ale idzie ku lepszemu. W zeszłym roku umorzenia też były
trochę na niższym poziomie niż w roku poprzednim i zdecydowanie na niższym niż w rekordowym roku 2010.
Pytanie jakie miasto ma narzędzia dot. tego… my nawet jak Ci mieszkańcy nie płacą, to w zamian tego im
musimy zaproponować mieszkania socjalne, czyli tj. takie samonapędzające się koło. Kiedy robimy blok
składający się tylko z mieszkań socjalnych, to za chwilę mamy problemy społeczne, które generują dodatkowe
koszty. Dlatego tu po prostu trzeba stworzyć kompleksowy program polityki mieszkaniowej. Na tym etapie jest
tak, że mamy już przygotowaną strategię polityki społecznej. Nie wnosiłem jej na tę sesję Rady Miasta, dlatego
że tak jak obiecywałem chciałbym ją skonsultować także z radnymi i ze społecznością. Także najpierw radni
ją zobaczą, podyskutują z autorem, potem będziemy prowadzili otwarte konsultacje, ale w tym dokumencie
wskazywane jest to, że polityka mieszkaniowa jest największym problemem społecznym Miasta Rybnika.
Ja o tym wiem, natomiast to wymaga kompleksowych rozwiązań. Jeżeli chodzi o wspólnoty, to będziemy
odchodzili od polityki sprzedawania mieszkań, w sytuacji kiedy nie mamy pewności, że cały blok zostanie
wspólnotą, bo sytuacja, w której potem… mamy tam nasze lokale, i tak miasto musi się zajmować tą klatką
schodową, a poza tym w przypadku zaciągania kredytów np. na termomodernizację, to miasto jest najbardziej
wiarygodnym dłużnikiem i banki w pierwszej kolejności egzekwują z majątku miasta. Ja wiem, że wcześniej
była taka możliwość, teraz nie ma. Ludzie nie są z tego tytułu zadowoleni, ale z punktu widzenia miasta i tego,
że nam zasobu brakuje to pozbywanie się kolejnych mieszkań, na chwilę obecną to nie jest interes dla nas”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Ja chciałbym wrócić do jednego z pierwszych punktów
dzisiejszego posiedzenia, mianowicie o informacji o pracach w mieście. Pan Prezydent powiedział, że decyzją
Zarządu Województwa Śląskiego otrzymaliśmy prawie 290 mln zł na budowę drogi relacji Racibórz –
Pszczyna. Ja chciałbym Panie Prezydencie w tym miejscu zapytać o rzeczy bardzo istotne dla mieszkańców,
mianowicie podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 12 września w Niedobczycach mówił Pan o tym, że
jeżeli pieniądze decyzją Zarządu zostaną przekazane dla miasta, będzie następował wykup gruntu, budynków,
które znajdują po trasie tego … W swojej informacji o pracach w mieście Pan do tego się nie odniósł, dlatego
chciałbym o to zapytać. Podczas tej samej wypowiedzi powiedział Pan o tym, że wykupy dzisiaj będą na tyle
szybkie, że mieszkaniec będzie prawdopodobnie w okresie 3 miesięcy musiał opuścić swoje mieszkanie, swój
dom, co dla mnie jest sytuacją bardzo niepokojącą. Przypominam, że w budżecie na 2015 rok mieliśmy
NESOD: 2016-43282
Przyg.: BR/89

9/20

zagwarantowaną kwotę 48 mln przeznaczoną na wykupy. Niestety ta kwota nie została na te cele wydana,
wróciła do budżetu, ale problem wybudowania nowych mieszkań tych osób, które znajdują się w śladzie drogi
relacji Racibórz-Pszczyna pozostał. Nie wiem jak Pan uważa, ale ja osobiście uważam, że okres 3 miesiące na
budowę nowego domu czy wyprowadzenie się z własnego domu jest bardzo zły i niedobry dla mieszkańca.
Przypominam, że podzielił się Pan z mieszkańcami Niedobczyc także informacją, że Pana dziadka też spotkała
sprawa przesiedlenia więc Pan wie dokładnie jak to ludzie przeżywają. I mam pytanie, bo dzisiaj podczas swojej
wypowiedzi powiedział Pan, że będziemy realizować zadanie budowy tej drogi dopiero po akceptacji Brukseli.
Która wersja Pana wypowiedzi jest prawdziwa? – tj. pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam dotyczące tej
modernizacji oświetlenia ulicznego. W jakim okresie ostatnio było budowane to oświetlenie uliczne, które
chcemy modernizować? Rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się inwestowaniem, to w momencie gdy my
piszemy, że będą oszczędności sięgające ok. 30 % to z wyliczeń wynika, że okres spłaty tej inwestycji będzie
wynosił około 30 lat. Więc za te 30 lat będą już na pewno nowe technologie i te LEDy, które chcemy budować
na pewno nie będą bardzo atrakcyjne w tym miejscu. Dlatego chciałbym też prosić o dłuższą trochę wypowiedź,
jaki zakres tej wymiany, bo pieniądze na modernizację tego oświetlenia są znaczne? Ostatnie pytanie, które
mam to z serii kontynuacja, chodzi o program Senior-WIGOR - jak wygląda sprawa w Popielowie?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Widzę, że tu trzeba rzeczywiście takiej trochę pracy u podstaw. Nie
mówię tego złośliwie, ale wydaje się, że nie od końca rozumiemy bardzo skomplikowany proces jakim jest
budowa drogi Racibórz - Pszczyna oraz cały zestaw czynników, które muszą się pojawić, aby rzeczywiście
udało się to sfinalizować. (…) Moją wypowiedź uzupełni jeszcze za chwilę Pan Prezydent Koper. Zacznę od
tego oświetlenia. Przedstawię informację przygotowaną przez Wydział Rozwoju, co tak de facto było we
wniosku, żeby była jasność. Inwestycja obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia na oprawy typu LED
w 414 punktach. Dodatkowo, ze względu na stan techniczny na części ulic wymieniane będą słupy
oświetleniowe oraz okablowanie. Celem dostosowania oświecenia do współcześnie obowiązujących norm,
część istniejących punktów świetlnych zmieni swoją obecną lokalizację. Uzupełnieniem inwestycji będzie
instalacja systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym w oparciu o zdalne zarządzanie
i monitoring. Efektem podjętych w ramach projektu działań będzie znacząca redukcja zapotrzebowania na
energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia objętych projektem ulic. W audycie przedrealizacyjnym
wyliczono, że zapotrzebowanie spadnie z 265 MW na rok na 112 MW na rok, czyli o 58% w skali roku.
Przełoży się to z kolei na konkretny efekt ekologiczny – redukcja emisji CO2 oraz finansowy – zmniejszenie
bieżących kosztów oświetlenia. Koszt realizacji projektu według kosztorysów wyniesie 3 612 397,04 zł, zaś
przyznane dofinansowanie zamyka się w kwocie 2 161 003,19 zł. Zatem jak z tej notatki przygotowanej przez
Wydział Rozwoju wynika, tak naprawdę mówimy o 414 punktach. Tak, Panie Radny technologia idzie do
przodu, ale idąc tym tokiem myślenia nie róbmy nic, bo za 10 lat będzie pewnie coś nowocześniejszego. Zatem
mamy pieniądze, jest szansa aby było taniej, było nowocześniej i przede wszystkim mamy gigantyczne
dofinansowanie i trudno z tego nie korzystać. Jeżeli chodzi o Racibórz – Pszczynę (…) - ja mówiłem po
pierwsze nie o moim dziadku, a o dziadku żony - taki szczegół, a jeżeli chodzi o kwestie techniczne to proszę
Państwa, to nie jest tak, że moim marzeniem, marzeniem kogokolwiek kto prowadzi tę inwestycję jest eksmisja
mieszkańców z tego terytorium w ciągu 24 godzin, 3 miesięcy, pół roku, roku. Zacznijmy od rzeczy
podstawowej. Na trasie przebiegu tej drogi mamy przeszło 50 budynków i świadomość mieszkańców,
że mieszkają na trasie przebiegu drogi to mniej więcej jakieś 40-30 lat. Jakie są ograniczenia? Przede wszystkim
jest kwestia możliwości rozbudowy budynku, remontu budynku, sprzedaży. Dzisiaj te budynki z punktu
widzenia gospodarki wolnorynkowej mają wartość zerową, a to dlatego, że każdy potencjalny kupiec, pierwsze
co zrobi to zapyta czy tutaj jest działka budowlana, dowie się niestety w Urzędzie Miasta (…) ta działka to nic
innego jak teren drogi. Czyli tak naprawdę możliwości sprzedaży tych działek wynoszą zero. Nikt tego po
prostu nie kupi. Jedyną możliwością, aby przeprowadzić się, to właśnie dzisiaj dyskusja z miastem,
a właściwie z rzeczoznawcą, ponieważ to nie miasto, nie Prezydent, tylko rzeczoznawca wyznaczony przez
Wojewodę będzie dokonywał wyceny tego majątku. Kiedy może do tej wyceny przystąpić? Przede wszystkim
wtedy, kiedy będzie wydane przez Wojewodę pozwolenie na budowę, czyli tzw. ZRID. Kiedy my ten ZRID
otrzymamy? Kiedy będziemy mieli projekt, kiedy będziemy mieli pozwolenie wodno-prawne, kiedy będziemy
mieli decyzję środowiskową i kiedy przede wszystkim będziemy mieli model finansowy, tzn. kiedy ja
stwierdzę, że mam te pieniądze jako Prezydent Miasta, możemy budować. Dzisiaj pomalutku ta układanka
zaczyna iść ku szczęśliwemu końcowi. Jeżeli chodzi o Komisję Europejską - powiedziałem, że wszystkie duże
projekty wśród tych siedmiu zadań, które zostały w uchwale Zarządu Województwa przekazane do
dofinansowania, że tak się wyrażę, największą pozycją jest Miasto Rybnik ze swoim projektem. Każdy projekt,
którego wartość jest ponad 75 mln euro, taki projekt jest specjalnie jakby oglądany przez Komisję Europejską.
Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że nasz projekt jest przez Marszałka jest wysyłany do Brukseli,
i w Brukseli jest oglądany, ale nie pod względem modelu finansowego, przebiegu trasy - to jest jakby mniej
istotne, tylko pod względem elementów, które Unia dzisiaj uważa za ważne. Mamy JASPERSa, czyli
de facto agendę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która bezpłatnie dla Miasta Rybnika ogląda ten projekt
na etapie tworzenia, podpowiada, pokazuje dobre praktyki i na tej podstawie jakby jest trochę naszym
emisariuszem, pokazującym czy ten projekt jest dobrze przygotowany. My w wyniku tej współpracy mamy
nadzieję, że Bruksela zbyt długo nie będzie się przyglądała temu projektowi tylko popatrzy na takie wskaźniki
NESOD: 2016-43282
Przyg.: BR/89

10/20

jak: przepustowość, sensowność tej inwestycji z punktu widzenia globalnego, całej aglomeracji, a nie tylko
Miasta Rybnika. Popatrzy na emisyjność, czyli współczynniki CO2, które ulegną zmniejszeniu w wyniku
szybszego ruchu samochodów. Popatrzmy też na takie dla nas trochę egzotyczne kategorie jak przypuśćmy
zerwanie więzi społecznych poprzez tą drogę. To są rzeczy, które z punktu widzenia statystycznego
Rybniczanina są dość mało istotne, ale Bruksela dziś tak na to patrzy. Podobnie mamy z niską emisją, dla
Brukseli nie jest problemem niska emisja, tylko emisja CO2, dla nas jest dokładnie na odwrót. Oni jakby
poradzili sobie z tym problemem w latach 80-tych, a my niestety jeszcze nie. Reasumując, chcę powiedzieć
jedną rzecz, że miasto na pewno zrobi wszystko, aby przygotować się pod względem mieszkań zastępczych,
pod względem możliwości szybszego uzyskania pieniędzy z odszkodowania w postaci kwot, które są dzisiaj już
wypłacane w kilku przypadkach dla tych, którzy chcą podjąć to ryzyko w pewnym sensie. Dzisiaj te ryzyko jest
coraz mniejsze, bo do wczoraj ja miałem projekt, miałem pozwolenie, nie miałem pieniędzy. A przynajmniej
dzisiaj mam pieniądze decyzją Marszałka, czekam na ocenę Komisji Europejskiej. Tak, jest to cały czas pewne
ryzyko, jest coraz mniejsze. Gdyby to porównać do poruszania się samochodem, jechaliśmy 200 km/h, dzisiaj
jedziemy koło setki i droga hamowania, gdyby coś nie wypaliło będzie krótsza. Ale gdyby cały czas myśleć
strachem, że coś się nie uda to nie podejmujemy tego wysiłku. Nie będę przywoływał mojego najbardziej, że
tak powiem, chyba już tutaj wygłaszanej tezy o odwadze i strachu, ale powiem tak – nigdy nie byliśmy tak
blisko realizacji tego dzieła, bo co ono oznacza? Ono oznacza awans cywilizacyjny Miasta Rybnika, oznacza
poprawę jakości życia mieszkańców, oznacza, że komfort życia tych mieszkańców zdecydowanie się polepszy,
oznacza, że inwestorzy dzięki lepszemu skomunikowaniu miasta, poszczególnych dzielnic chętniej tu przyjdą.
Oznacza, że jesteśmy pomiędzy aglomeracją katowicką i ostrawską dobrze skomunikowani. Proszę popatrzeć
na ten projekt jako na wielką szansę awansu cywilizacyjnego Rybniczan. I w tym kontekście proszę patrzeć
również na problemy społeczne, które jednostkowo na pewno wystąpią – tj. pewne. Pytanie w jaki sposób
wspólnie sobie z tymi problemami poradzimy. I Senior-WIGOR - Prezydent Masłowski”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydent Miasta: „Pozwolę sobie jeszcze jedno słowo powiedzieć
nt. wypowiedzi Pana Prezydenta Kuczery. Te 3 miesiące to wynika z przepisów prawa i to jest termin
minimalny, nie zależy nam na tym, żeby to stosować. A co do domu Senior-WIGOR - Pan Radny był
w poniedziałek na komisji, gdzie szczegółowo omawiałem obecną sytuację. Nie mam nowych informacji, także
sprawdzę to i odpowiem na piśmie”.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: „Chciałbym jeszcze do tego dodać co Pan Prezydent mówił
o tym projekcie pierwszym związanym z oszczędnością za energię elektryczną. Nie miejcie Państwo złudzeń to są projekty przygotowane jeszcze przez poprzednią ekipę, czyli ekipę moich zastępców, na początku wtedy,
kiedy była debata nad rozdysponowaniem środków unijnych. Przygotowanie do budowy drogi jak Państwo
dzisiaj słyszeliście rozpoczęliśmy w roku 2011, gdyby nie… wtedy podejmowaliśmy trudne decyzje, dość
odważne, to dzisiaj nie mielibyśmy o czym mówić. I to o czym Pan Prezydent w tej chwili mówi, poprawa
jakości życia mieszkańców to jest tylko powtarzanie to wszystko, o czym myśmy wiedzieli już parę lat temu,
to było studio komunikacyjne, które było przygotowane, a teraz nastąpił czas konkretnie już pisania samych
projektów. I dobrze, że w mieście kontynuuje się te wszystkie projekty, które zostały kiedyś przez kogoś
zapoczątkowane, szkoda że nie wszystkie, bo są takie projekty, które mogły być kontynuowane jak chociażby
projekt budowy lotniska, może nie budowy ale poszukanie inwestora na lotnisko, który to inwestor
potrzebowałby do swojej działalności lotnisko, a konkretnie pas startowy, ale to już jest jakby pytanie czy
sprawa na zupełnie inną dyskusję. Wiele tych spraw, które będą w budżecie, to są projekty, które zostały
dawno, dawno już zaprojektowane przez moją ekipę”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „W pierwszym punkcie mojej wypowiedzi chciałam się odnieść do
regulaminu niskiej emisji, który uchwaliliśmy w marcu. Wiadomo, że praktyka dopiero przynosi pewne
refleksje i już mamy zgłoszenia mieszkańców dotyczące tego, że w tym regulaminie ujęliśmy łączenie dwóch
inwestycji, bo i wymiany źródła ciepła, czyli pieca po prostu tak mówiąc i termomodernizację, już nie mówię
o wymianie okien na energooszczędne. I na pewno w tym momencie znowu korzystają z tego ludzie bardziej
zamożni, bo przeciętni mieszkańcy Rybnika niestety nie mogą się z tym zmierzyć. Przychodzą i pytają czy nie
ma innej drogi i nie wiem czy te nasze jakby narzucone obostrzenia nie są troszeczkę za rygorystyczne,
dlatego że wiadomo, że co najmniej połowa tej inwestycji będzie dopłacana przez mieszkańca. Ja bym prosiła
o to, aby jeszcze troszeczkę pochylić się nad tym, przemyśleć, czy my byśmy nie mogli rozdzielić tego
chociażby rok po roku pewnych założeń. I druga sprawa: (…) w ubiegłym tygodniu zamontowano przy
przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych barierki ograniczające ścieżkę rowerową. Są nisko osadzone,
są w kolorze szarym i kilka osób już naprawdę miało tam poważne można powiedzieć zdarzenia drogowe,
od strony II LO, wjazd za przychodnią, głównie to dotyczy parkingu dla personelu. Prosiłabym, aby to
zobaczyć. Na pewno byłoby dobrze gdyby były wyższe, ale chociażby w innym kolorze, żeby były widoczne,
bo po prostu wiele osób się nie spodziewało”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o te barierki to oczywiście sprawdzimy. Jeżeli chodzi
o regulamin dopłat - jest tak, że ten regulamin na pewno, ja to zresztą obiecałem na etapie uchwalania, że
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zrobimy sobie pewne podsumowanie jak to nam wyjdzie w okolicach listopada. Będziemy mieli też na pewno
pierwsze wnioski. Ten problem, który Pani sygnalizuje - byliśmy świadomi tego problemu. Ja chciałem rozbić
zadania termomodernizacji i dopłaty na dwa lata. Niestety w obecnym porządku prawnym nie ma takiej
możliwości. Po konsultacji z nadzorem Wojewody wyszło na to, że dotacja musi być realizowana w jednym
roku. I to jest nasz problem, a nie mamy mechanizmu przymuszenia mieszkańca, by w jednym roku zrobił
termomodernizację, a drugim wymienił źródło. I to jest potężny problem. Proszę Państwa ja też sygnalizuję
jedną rzecz, że jest tak, że niska emisja wynika z tego, że palimy w prywatnych kotłowniach i spróbujmy też
pomyśleć w tym kontekście, bo często mieszkańcy, którzy mieszkają gdzieś w prywatnych posesjach
sygnalizują mi jedną rzecz – że dopłacamy do tych najbogatszych Rybniczan, którzy posiadają swoje domy,
swoje działki. Stąd wydaje mi się, że ten regulamin jest pewną formą kompromisu, a jak powiedziałem,
zrobimy sobie podsumowanie, zobaczymy w jaki sposób te pieniądze – 3 mln przeznaczone na dofinansowania
zostały spożytkowane. Być może da się coś poprawić. Jeżeli da się to poprawić w oparciu o porządek prawny,
który dzisiaj w Polsce obowiązuje oraz o roztropne zasady finansowania to jak najbardziej jestem na tak.
Przyznam się, że cały czas i tutaj jakby wracając do pytania Pana Radnego Kiljańczyka zapraszam na 10:00 we
wtorek na kampus, gdzie będzie podsumowanie tego 1 etapu edukacji Rybniczan w zakresie niskiej emisji. Tam
będzie miała we wtorek dyskusja na temat co możemy dalej zrobić, ale przyznam się i wracam do tej myśli
z uporem, że czekam na rozwiązania ogólnokrajowe, minimum ogólnowojewódzkie. My naprawdę jako
samorządy, pojedyncze wyspy niewiele zrobimy. Nie będzie to skuteczne jeżeli nie będzie to rozwiązanie
powszechnie obowiązujące. Dzisiaj mamy dostęp w wielu dzielnicach do sieci ciepłowniczej czy do gazu.
Trzeba wysiłku miasta i mieszkańców, by próbować z niską emisją walczyć, bo to jest nasz wspólny interes”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie (…) dziękuję za odpowiedzi na
interpretacje w ramach moich pytań dotyczących niskiej emisji na błoniach. Były takie pytania, dostałem
odpowiedzi i widzę, że jest kontynuacja i kontrola tych obiektów, które przyczyniają się do tego, że ta emisja
może być niższa – tj. pierwszy punkt. Drugi punkt: wczoraj odbyło się posiedzenie Rybnickiej Rady Seniorów
z przedstawicielami Rad Dzielnic i była tematyka poruszana promocji domu WIGOR, bo Państwo apelowali, że
frekwencja jest trochę niska i Rybnicka Rada Seniorów na swoim spotkaniu m.in. też ten temat poruszała.
Trzecia: to dziękuję za dofinansowanie komisji, środków na projekt przebudowy tunelu i robienia tunelu pod
dworcem Paruszowiec - Piaski. To jest kontynuacja dalej mojego zadania. Korzystając z tego jeszcze,
zwróciłem się do Prezydenta Miasta Rybnika, Pana Kuczery na piśmie, żeby wystąpił do PKP, żeby PKP mogła
wykorzystać środki finansowe unijne dla poprawy warunków przebywania pieszych na tym obiekcie.
Mieszkańcy zwracają mi uwagę, że niepełnosprawni, matki z wózkami itd. mogliby się na tym dworcu
paruszowieckim poruszać wygodniej, jeżeliby tam można było inwestycję kolejową następną, a środki są,
wiem, rozmawiałem z przedstawicielami kolei w Tarnowskich Górach i w Katowicach, że można zaciągać
środki, pytać się o to, żeby te środki pozyskiwać, bo oni nie mają projektów. Tak to Miasto Rybnik ma zawsze
projekty i dostaje środki. I oni szukają takich momentów, żeby wskazywać takie miejsca, gdzie by można było
zagospodarować. Unia Europejska idzie za ekologią, idzie za poprawieniem warunków dla niepełnosprawnych,
dla dzieci itd. Proszę to wykorzystać i te rzeczy skierować do Tarnowskich Gór, żeby się oni wychylili”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny, tak pójdziemy tą drogą że tak powiem. Z PKP jesteśmy
rzeczywiście w dialogu jeżeli chodzi o te pieniądze europejskie. Jeżeli tylko np. PKP będzie szukało partnera,
to na pewno jesteśmy chętni do współpracy. Także dziękuję za tę interwencję i dziękuję również za aktywność
Rady Seniorów”.
Jerzy Lazar – Radny Miasta Rybnika: „Za 2 miesiące zbliżają się wakacje i dlatego prosiłbym żeby przez
wakacje właśnie, przy zespole szkolno-przedszkolnym, to co jest założone, że pole manewrowe będzie
wykonane, że będzie przystanek, zatoczka i oczywiście bezpieczniejsze przejście przez ruchliwy łącznik
Henryka Mikołaja Góreckiego z ul. Św. Józefa na ul. Borki”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny, wszystko to co jest w budżecie będzie realizowane.
Niektóre projekty są oczywiście na etapie opracowania, także proszę dalej zachowywać czujność”.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem jeszcze trochę na temat niskiej emisji, bo
przyjęliśmy program ograniczenia niskiej emisji, przyjęliśmy program dotacji do wymiany źródeł ciepła.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że on idealny nie jest, ale jest przynajmniej jakimś radykalnym
i kategorycznym, bo wydaje mi się, że sukcesów nie mamy w walce z niską emisją ze względu między innymi
na brak radykalnych działań w tym zakresie. I dobrze, że ten program przyjęliśmy, ale chyba nie możemy
skończyć na przyjęciu tego programu, musimy go monitorować. Cieszę się, że Pan Prezydent doskonale sobie
zdaje z tego sprawę i pracować dalej. Myślę, że teraz zespół, który Pan powołał do problemu niskiej emisji nie
ma presji, może spokojnie przynajmniej do jesieni pracować i powinien ten czas wykorzystać bardzo dobrze
zanim ta emisja się znowu pojawi. Na pewno przez rok czasu problemu nie rozwiążemy. Ja bym chciał
namówić Pana Prezydenta do jeszcze bardziej radykalnych działań, a mianowicie do przystąpienia do zrobienia
inwentaryzacji źródeł ciepła w Rybniku, ponieważ myślę, że bez tego nasze działania będzie trudno jakoś
NESOD: 2016-43282
Przyg.: BR/89

12/20

policzyć, ocenić. W ogóle trudno nam będzie ocenić efekty, bo efekty są jedynie wtedy widoczne, jeżeli one są
jakoś mierzalne. W tej chwili to, że damy dotacji 100 czy 200 to jest żadna informacja. To jest tylko informacja,
że wydaliśmy tyle i tyle pieniędzy, załatwiliśmy tyle wniosków, ale o ile ograniczyliśmy emisję to chyba takiej
informacji nie mamy. Zostało oszacowane w naszym kraju, że 3,3 mln gospodarstw domowych jest opalanych
piecami na paliwa stałe. My nie mamy takich informacji w Rybniku. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy taką
informację mieli, żebyśmy to mieli rozpracowane jak wygląda sytuacja w poszczególnych dzielnicach
i próbowali dostosować, może nie ten program, może stworzyć następne programy, inne dla jednej dzielnicy,
inne dla innej dzielnicy tak, abyśmy faktycznie zrobili wszystko, co możemy zrobić w zakresie ograniczenia
niskiej emisji. Podejrzewam, że politycy nam za bardzo nie pomogą, bo sytuacja naszego górnictwa, jak
włączymy telewizor słyszymy jaka jest. Jeżeli pojawi się problem do rozwiązania, problem socjalny czy
z miejscami pracy i będzie on konkurował z problemem ekologicznym to na pewno politycy będą rozwiązywać
te pierwsze problemy, odkładając problem emisji na plan dalszy. Dlatego Panie Prezydencie zachęcam do
rozważenia, żeby Pan się zastanowił, żebyśmy spróbowali taką inwentaryzację zrobić, bo myślę, że to jest punkt
wyjścia na którym powinniśmy pracować, doskonalić nasz ten obecny regulamin dofinansowań do wymiany
źródeł ciepła, a być może stworzyć inne, żeby trafić do innych grup społeczeństwa, musimy też dotrzeć do tych
najbiedniejszych niestety, bo bez tego, tego problemu nie rozwiążemy. Ta przysłowiowa babcia, która dzisiaj
zastanawia się za co wykupić lekarstwa w aptece, też musi mieć jakąś alternatywę, żeby też paliła czymś innym,
albo korzystała z innego pieca – tj. jedna sprawa. A druga sprawa to chyba będzie pytanie do Pana Prezydenta
Świerkosza, czy znamy już efekty wprowadzonej ostatnio reformy w edukacji? Czy potrafimy już powiedzieć
ile zabraknie miejsc w przedszkolach albo ile nie będziemy mieć utworzonych w szkołach pierwszych klas?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Trudno się nie zgodzić z Panem Radnym, jeżeli chodzi o jakby analizę
tutaj przedstawioną. Rzeczywiście tj. cały zespół problemów, które przed nami. Potwierdzam jeszcze raz, chcę
podkreślić, że chcę z Wysoką Radą i z mieszkańcami na temat tego regulaminu również dyskutować.
Pozwólmy, że przez rok zobaczymy jakie będą efekty, jakie będzie zainteresowanie, ale też wracam z uporem
do mojej myśli, że to powinny być rozwiązania jednak kompleksowe ogólnopolskie na poziomie ustawy. Żaden
z samorządów, żadna z gmin nie poradzi sobie sama, nawet gdyby rzuciła jak najwięcej środków. Zgodzę się inwentaryzacja jest czymś bardzo potrzebnym. Czynimy pewne starania, żeby rzeczywiście ona się odbyła.
Znowu tu jest pewien mały problem prawny. Liczymy też na współpracę samych mieszkańców, bo bez
mieszkańców my tego problemu nie rozwiążemy. Jeżeli chodzi o reformę i kwestie związane z edukacją
przedszkolną i wczesnoszkolną – Prezydent Wojciech Świerkosz”.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydent Miasta: „Panie Radny, jeżeli mówimy o wszystkich tych
kwestiach i zawirowaniach związanych ze zmianami w systemie edukacji, to może najpierw odpowiedź na
drugi człon pytania, czyli o klasy pierwsze. Na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, ponieważ rodzice mogą się
jeszcze zdecydować. Wiemy na pewno i to jest informacja pozytywna, że we wszystkich szkołach
podstawowych powstanie przynajmniej jedna klasa, ponieważ jakby bardzo obawialiśmy się sytuacji takiej, że
nie będzie ich nigdzie lub nie będzie ich w jakiś dzielnicach. Natomiast wiemy, że w każdej szkole
podstawowej powstanie przynajmniej jedna klasa pierwsza. Prezydent Miasta podjął taką decyzję, że nawet
jeżeli ona będzie mniej liczna niż 11 dzieci, to jednak mimo wszystko ona powstanie po to, żeby dzieci mogły
realizować te, których rodzice się zdecydują na posłanie dziecka do klasy pierwszej, żeby mogły realizować
obowiązek szkolny w swoim miejscu zamieszkania, najbliżej swego miejsca zamieszkania. Natomiast jak
finalnie będzie wyglądać ilość klas pierwszych, będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie myślę najwcześniej
na początku roku szkolnego, bo wtedy to będzie pewne. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc przedszkolnych, drodzy
Państwo nie ma co owijać w bawełnę, powrót do modelu, do sytuacji w której zasoby przedszkolne
dedykowane mają być znowu od tego roku czterem rocznikom dzieci, a nie trzem, jak było to w założeniach
jeszcze rok temu, spowodowały jak Państwo doskonale wiecie ogromne perturbacje związane z ilością miejsc
przedszkolnych i jest dokładnie tak jak żeśmy przewidywali tzn. po przeprowadzeniu rejestracji rodziców
w systemie naborowym widzimy, że brakuje ok. 500 miejsc dla dzieci trzyletnich. Mówimy o dzieciach
trzyletnich, dlatego że dzieci cztero i pięcioletnie to są te, które w zeszłym roku były dziećmi trzyletnimi
i czteroletnimi, czyli te, które się masowo dostały do przedszkola, dlatego że w ubiegłym roku było bardzo dużo
miejsc wolnych. Statystycznie sprawa wygląda w sposób następujący: na dzień 18 kwietnia, właściwie też na
dzień dzisiejszy można powiedzieć, liczba miejsc przedszkolnych to 4368, liczba dzieci, które zgłosiły
kontynuację edukacji w przedszkolu w roku szkolnym 16/17 to jest 3698, liczba podań chętnych do tego, aby
dzieci otrzymały miejsce w przedszkolu, czyli tzw. podań zarejestrowanych i zweryfikowanych w systemie
tj. 1131 i liczba dzieci dla których zabrakłoby miejsca w przedszkolu tj. 461, czyli tj. to ok. 500 dla których
zabrakłoby miejsca. Mówię zabrakło, ponieważ Prezydent Miasta podjął decyzję w wyniku analizy sytuacji,
która została mu przedstawiona i podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych 16 oddziałów w różnych
lokalizacjach, nie tylko w budynkach przedszkolnych, ale również i w budynkach szkół podstawowych leżących
w miejscu zamieszkania tych dzieci i z powodu tego zabiegu, tych 16 dodatkowych oddziałów, które zostaną
uruchomione uzyskamy 378 miejsc, co oznacza drodzy Państwo, że braknie miejsca w tej sytuacji, w tym
wariancie dla ok. stu, stu kilkunastu, kilkudziesięciu dzieci. Sytuacja może się jeszcze poprawić, jeżeli na etapie
maja, czerwca, lipca, sierpnia nawet, bo takie decyzje rodzice mogą podejmować, część z rodziców może
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przekona się do tego, aby dziecko posłać do klasy pierwszej, z uwagi chociażby na tą decyzję wcześniejszą
Prezydenta, że klasy pierwsze powstaną wszędzie. Także sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że
po podjęciu decyzji przez Prezydenta i zaaranżowaniu miejsc dodatkowych w innych lokalizacjach, niż tylko
budynki przedszkolne jesteśmy w stanie przygotować jeszcze miejsce dla ok. 378 dzieci, czyli generalnie
rozwiązać ten problem”.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 – 18:40.
/Po przerwie/
W związku z brakiem zgłoszeń Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności
złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br.
19. Zakończenie sesji.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 18:45 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
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
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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
Głosowanie 6
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
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Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk 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 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
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
Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
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Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski –
Nie 0
Wstrzymało się 3
Henryk Cebula Anna Gruszka Ginter Zaik –
Głosowanie 11
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 12
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
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Głosowanie 13
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 14
Tak 24
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
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