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Protokół nr XXI
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r.
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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta
Rybnika za 2015 rok.
Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Zmiana statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar
oznaczony symbolem MPZP 12.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej
(MPZP 24).
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35).
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Śródmieście.
Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020.
Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Zakończenie sesji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał
wszystkich zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 21 radnych,
w związku z czym obrady będą prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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Piotr Kuczera – Prezydent Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt: 8,13 i 14.
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 19 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta
Rybnika za 2015 rok. /Głosowanie 2/
5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok. /Głosowanie 3/
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok. /Głosowanie 4/
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 5/
8. Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika.
/Głosowanie 6/
9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar
oznaczony symbolem MPZP 12. /Głosowanie 7-15/
10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21). /Głosowanie 16/
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23). /Głosowanie 17/
12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35). /Głosowanie 18/
13. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Śródmieście.
/Głosowanie 19/
14. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020. /Głosowanie 20/
15. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta. /Głosowanie 21/
16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
17. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta z dnia 21 kwietnia br. został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował o ważniejszych oficjalnych spotkaniach:
- 26 kwietnia br. - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Rybnicka Kuźnia,
- 27 kwietnia br. - spotkanie z rektorem-elektem Politechniki Śląskiej, prof. Mężykiem. Rozmowa dot. m.in.
przyszłości Politechniki Śląskiej na terenie miasta,
- 4 maja br. – spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy Ochojec,
- 7 maja br. - otwarcie toru rowerowego pumptrack,
- 9 maja br. - spotkanie z delegacją z partnerskiego czeskiego Miasta Karwina,
- 10 maja br. – wizyta w Sopocie dot. edukacji żeglarskiej młodzieży,
- 11 maja br. - spotkanie z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Rybnik-Północ.
Następnie przedstawił informację dot. niskiej emisji. Poinformował, że przygotowano 80 umów dotacji
(na starych zasadach) w związku z modernizacją systemów grzewczych oraz przeprowadzono 72 oględziny
zmodernizowanych systemów grzewczych, a także przygotowano kolejnych 70 umów dotacji w związku
z modernizacją systemów grzewczych i instalacją odnawialnych źródeł energii.
Podsumował rok 2015, w którym łącznie dotacja wynosiła 1 mln 279 tys. zł.:
- kolektory słoneczne: 88 szt.,
- ogrzewanie gazowe: 158 szt.,
- kocioł na paliwo stałe: 111 szt.,
- przyłącze c.o.: 13 szt.,
- pompa ciepła: 65 szt.
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Przypomniał, że nowy regulamin wszedł w życie z dniem 1 kwietnia. Od tego czasu zostało złożonych
213 wniosków, podpisano 43 umowy, w przygotowaniu są 24 umowy. Uzupełnił, że wśród przerobionych
209 wniosków, jest 67 wniosków, które dot. zmiany źródła ciepła, 77 wniosków dot. wymiany źródeł ciepła
z podłączeniem i z termomodernizacją, 68 wniosków dot. instalacji odnawialnych źródeł energii (62 pompy
ciepła i 6 instalacji kolektorów słonecznych). Dodał, że złożono 11 wniosków dot. przydomowych oczyszczalni
ścieków. Przypomniał, że w roku 2015 zostało dofinansowanych 46 oczyszczalni.
Przedstawił roboty będące w trakcie realizacji dot. dróg:
- przebudowa ul. Rudzkiej – etap VI i VII,
- remont ul. Średniej,
- remont bocznej ul. Sztygarskiej oraz remont ul. Karlika,
- przebudowa ul. Wawelskiej,
- przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ul. Raciborskiej.
Poinformował również, że ruszyły wyceny nieruchomości związane z budową drogi regionalnej RacibórzPszczyna. W związku z tym do połowy czerwca mieszkańcy, którzy zamieszkują na trasie przebiegi tej drogi
będą wiedzieli jaka jest wartość ich dobytku. Uzupełnił, że następnie odbędą się targi nieruchomości, aby m.in.
mogli skonfrontować te kwoty z rzeczywistością wolnego rynku. Zgłosiło się kilkunastu deweloperów, którzy
chcą zaprezentować cały wachlarz możliwości zakupu mieszkań na terenie Miasta Rybnika.
Kolejno przedstawił ważniejsze zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Urzędu Miasta:
- budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rybniku,
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Muzeum,
- budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w Dzielnicy Boguszowice Stare,
- budowa wodnego placu zabaw w Dzielnicy Kamień,
- 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 Północ.
Poinformował, że stopa bezrobocia dla Miasta Rybnika w marcu br. wyniosła 6,7 % - obserwujemy powolny
spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych. Dodał, że Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że
w ramach posiadanych środków (ponad 15 mln zł) w br. zrealizowano następujące zadania:
Staże
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne
Roboty publiczne / prace interwencyjne
Bon na zasiedlenie
Dofinansowanie 50+
Refundacja kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia

427 osób
35 stanowisk
93 osoby
176 osób
48 osób
3 osoby
6 osób
135 osób

Na zakończenie przedstawił informację dot. wydanych decyzji o ustaleniu opłaty określonej w stosunku
procentowym do wzrostu nieruchomości tzw. renty planistycznej. Poinformował, że na podstawie
art. 37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w okresie od
1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku zostało wydanych 191 decyzji o ustaleniu opłaty określonej
w stosunku procentowym do wzrostu nieruchomości (tzw. renta planistyczna) w tym 2 decyzje jako organ
zastępczy. Kwota zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty planistycznej w roku 2015 wyniosła 39.263,51 zł.
4. i 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Miasta Rybnika za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok.
Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok.
Kolejno poinformował, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Prezydent przedłożył Radzie Miasta
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego, z którą Rada w trakcie sesji
absolutoryjnej zapozna się, ale jej nie zatwierdza. Informacja znajdowała się w materiałach dostarczonych
radnym z końcem marca wraz z korektami przedłożonymi pod koniec kwietnia oraz na początku maja.
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W Informacji tej przedstawiono:
• stan mienia w jednostkach budżetowych miasta na 31 grudnia 2015 roku wynoszący ogółem 1.941 mln zł
(wartość wzrosła o 172, 5 mln zł),
• udziały i akcje w spółkach oraz inne prawa majątkowe na 31 grudnia 2015 roku na łączną kwotę
606.281 tys. zł (wzrost o 17 tys. zł),
• wykaz decyzji komunalizacyjnych z 2015 roku – suma wartości w obrębach niecałe 170 mln zł
(wzrost o 1,6 mln zł),
• dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
wykonywania posiadania - ogółem 33.386 tys. zł, obejmujące:
- dochody bieżące budżetu: 27.191 tys. zł,
- dochody majątkowe budżetu: 4.783 tys. zł,
- wydzielone dochody OJB (Rb-34s): 970 tys. zł,
- wpływy instytucji z dzierżawy i najmu: 441.5 tys. zł.
Dodał, że przedmiotem uchwały, oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, jest sprawozdanie finansowe,
które składa się z dwóch zasadniczych części: bilansu z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania łącznego
jednostek budżetowych, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu.
Sprawozdania finansowe zostały sprawdzone w zakresie OJB przez pracowników Wydziału Edukacji,
a wszystkie (łącznie z oświatowymi) przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz
Wydziału Finansów. Sumy bilansowe wynoszą: w bilansie budżetu Miasta - 165 mln zł i w bilansie łącznym
jednostek budżetowych – niecałe 2.136 mln zł. Sprawozdanie finansowe łączne nie obejmuje Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jako
państwowe jednostki budżetowe są administracją rządową zespoloną.
Następnie Piotr Kuczera – Prezydent Miasta w formie prezentacji multimedialnej (załącznik do protokołu)
przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, która zawierała m.in. następujące zestawienie:
Dochody ogółem

689.797.331 zł

- dochody bieżące (94,7% planu)

634.356.844 zł (92%)

- dochody inwestycyjne (100,3% planu)

55.440.487 zł (8%)

Wydatki ogółem

615.216.686 zł

- wydatki bieżące (95,1% planu)

546.460.530 zł (89%)

- wydatki inwestycyjne (84,3% planu)

68.756.156 zł (11%)

Nadwyżka operacyjna

87.896.314 zł

Nadwyżka budżetu

74.580.645 zł

Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta odczytał Uchwałę Nr 4200/III/66/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego (kserokopia stanowi załącznik do protokołu). Opinia jest pozytywna.
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. jednogłośnie przegłosowała wniosek
o udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika absolutorium za 2015 rok (4 głosy za, 0 głosów przeciw oraz
0 głosów wstrzymujących się). Kserokopia wniosku stanowi załącznik do protokołu.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał Uchwałę Nr 4200/III/102/2016 z dnia
9 maja 2016 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika (kserokopia stanowi załącznik do protokołu).
Opinia jest pozytywna.
Łukasz Kłosek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok.
NESOD: 2016-53815
Przyg.: BR/89

4/33

Następnie przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych (w kolejności od największego) przedstawili
stanowiska Klubów w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok:
Andrzej Wojaczek – przedstawiciel Klubu Radnych BSR: „Dobry wynik budżetu to efekt długoletniej,
odpowiedzialnej polityki finansowej miasta. Miasto końcem roku 2014 dostało informację od Marszałka
Województwa Śląskiego o możliwej dotacji na budowę drogi Racibórz-Pszczyna, o którą od lat zabiegało.
Padła kwota 300 mln zł dla inwestycji wartej 700 mln zł. Miasto musiało wygospodarować brakujące
400 ml zł. Budżety poprzednich lat, a szczególnie roku 2014 pozwoliły wygospodarować nadwyżkę finansową.
Oceniając budżet 2015 roku, a szczególnie jego dobry wynik finansowy, radni BSR-u podzielą opinię Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium”.
Wojciech Kiljańczyk – przewodniczący Klubu Radnych PO: „Absolutorium udzielane jest w związku
z realizacją założeń budżetowych za poprzedni rok. Przypomnijmy, że w rozważanym przez nas przypadku
bierzemy pod uwagę 2015 rok. Warto zauważyć, że moment udzielenia absolutorium to czas, gdy można
podsumować realizację prezydenckich zamierzeń. Te zostały wykonane w większości przypadków na
satysfakcjonującym poziomie. Wróćmy do kwestii finansowych. Nadwyżka operacyjna, ocena ratingowa
finansów Rybnika dają nadzieję na przyszłość. To baza, na której Prezydent Piotr Kuczera będzie w stanie
zrealizować cele Rybnika. Tego oczekujemy! Warto zauważyć, że na wydatki inwestycyjne wydano ponad
68 mln 756 tys. zł. Panie Prezydencie, mamy nadzieję na racjonalizację wydatków i stałe inwestowanie
w rozwój Rybnika bez przyrostu wydatków bieżących. Warto podkreślić, że planowane wydatki zostały
zrealizowane niemalże w 93,74%. Cieszy wysoka nadwyżka. W przypadku nadwyżki budżetowej to
74 mln 580 tys. zł, w przypadku nadwyżki operacyjnej to ponad 87 mln zł. Rating A+ z perspektywą stabilną to
bardzo dobra ocena sytuacji finansowej naszego miasta. Wyniki finansowe oraz wypracowana nadwyżka
budżetowa będą nam sprzyjać w perspektywie najważniejszych inwestycji, w tym w kontekście wykorzystania
środków z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Stabilizacja finansowa jest dla nas istotna, tym bardziej, że nie
znamy obciążeń finansowych jakie może nałożyć na samorządy obecny rząd. Do najważniejszych zadań na
najbliższe miesiące i lata należą: budowa przedszkola oraz żłobka (polityka prorodzinna), budowa drogi
Racibórz-Pszczyna (infrastruktura), dalsza rewitalizacja Kopalni Ignacy (kultura, rekreacja), przywrócenie do
życia kompleksu Juliusz (polityka senioralna), rozwój kampusu w formule wiązania nauki i biznesu oraz wiele
innych. Na szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku drogi Racibórz-Pszczyna. Zaproponowany przez
Prezydenta Kuczerę montaż finansowy, a także współpraca z Urzędem Marszałkowskim, zaowocowały
rekordowym dofinansowaniem dla Rybnika w kwocie niemalże 300 mln zł. Wszystkie inwestycje należy
rozważać w perspektywie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego Rybnika. Rybnik jest dobrze
przygotowany do nowej perspektywy Unii Europejskiej. Radni Platformy wielokrotnie zwracali uwagę na rolę
nadwyżki operacyjnej w efektywnym zarządzaniu finansami miasta. Właściwe planowanie wydatków ma tu
zasadnicze znaczenie. Mamy nadzieję, że środki wygenerowane na rachunkach miejskich wystarczą na pokrycie
wkładu własnego w projektach. Mając na uwadze skuteczność z jaką zrealizowano budżet w minionym roku,
a także oceniając wyniki finansowe Rybnika, radni Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem
absolutorium za wykonaniem budżetu przez Pana Prezydenta w 2015 roku”.
Swoje
stanowiska
przedstawili
również
radni
nienależący
do
żadnego
z
Klubów:
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem odczytać opinię radnych Stowarzyszenia
„Samorządowy Ruch Demokratyczny" z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 r. Dzisiaj nadszedł czas na
podsumowanie roku budżetowego 2015, w tym wykonanie zaplanowanych inwestycji oraz innych działań
Prezydenta Miasta Rybnika. Dnia 22 stycznia 2015 r. obdarzyliśmy Prezydenta Kuczerę zaufaniem
i zagłosowaliśmy za przyjęciem przedstawionego przez niego projektu budżetu na 2015 r. Należy w tym
miejscu przypomnieć, że materiały, które otrzymaliśmy do rozpatrzenia podpisane były przez Prezydenta
poprzedniej kadencji - Adama Fudali. Na nasze pytanie, kto bierze odpowiedzialność za jego realizację,
usłyszeliśmy odpowiedź Pana Prezydenta Kuczery, że w pełni podpisuje się pod tymi założeniami i będzie je
realizował. W tym kontekście zadawala nas kontynuacja zadań rozpoczętych jeszcze przez Prezydenta Fudali.
To między innymi remont budynku zabytkowej maszyny parowej na Kopalni Ignacy, utwardzenie placu,
wykonanie przystanku, remont ul. Sportowej czy też kontynuacja remontu ul. Rudzkiej oraz wiele innych
rzeczy, o których dzisiaj Pan Prezydent Kuczera powiedział. Oceniając wykonanie budżetu należy na niego
spojrzeć w sposób zaprezentowany w czasopiśmie „Wspólnota” z 2013 r., a mianowicie: „Jednym z istotnych
elementów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego jest konfrontacja założeń w planie
finansowym z ich realizacją”. Wobec tak sformułowanego twierdzenia, abstrahując od uchwały RIO, która
zawiera ocenę spełnienia przez sprawozdanie wymogów formalno-prawnych zawartych w ustawie o finansach
publicznych i Rozporządzeniu Ministra Finansów, spróbujemy ocenić wykonanie budżetu Pana Prezydenta za
2015 r. merytorycznie. W budżecie zatwierdzonym przez Radę Miasta w styczniu 2015 r. dochody zostały
określone na kwotę ponad 647 mln zł, natomiast wykonanie było o 43 mln zł wyższe. To dobrze, ale dowodzi,
że na pewnym etapie planowania założenia związane z przychodami były przyjęte z dużą ostrożnością. Wzrost
po stronie przychodowej, uwarunkowany różnymi czynnikami, nie może przysłonić nam faktu niewykonania
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planu dochodu ze sprzedaży mienia, który wyznaczony został na kwotę ponad 12 mln (wykonanie jest zaledwie
5,2 mln zł). W opinii do budżetu 2015 r. w tym przypadku przestrzegaliśmy przed huraoptymizmem nazywając
ten zapis „pobożnym życzeniem Pana Prezydenta”. Zaplanowane wydatki opiewały na kwotę prawie 727 mln
zł, natomiast wykonanie jest o ponad 111 mln mniejsze. Druzgocące w ocenie Prezydenta jest to, że
z planowanych 152 mln zł wydatków majątkowych, tak istotnych przecież w ocenie czy miasto się rozwija, czy
też „zwija”, zrealizował jedynie 68,7 mln zł wydatków inwestycyjnych. To niewiele więcej niż połowa
uśrednionej wartości rocznych wydatków inwestycyjnych z lat 2010 - 2014 (…). Nie dziwi, że budżet nie
zanotował deficytu na poziomie 79 mln zł, co więcej zanotowano nadwyżkę w wysokości 74 mln zł. Warto tu
przytoczyć dla porównania jedną z wielu opinii wygłoszonych w tym okresie przez ówczesnego szefa Klubu
Radnych PO - Piotra Kuczerę. Oto np. wypowiedź z 2013 r.: „W trakcie roku nie wykonano wydatków
inwestycyjnych na kwotę 52 mln zł. Budżet nie zanotował deficytu na poziomie 68 mln zł, co więcej
zanotowano nadwyżkę w wysokości 42 mln zł. Te podstawowe dane przytaczamy po to, by zapytać: czy
Prezydent prowadzi świadomą politykę oszczędności, czy też szafuje z początkiem roku hasłem „budżetu
inwestycyjnego”, by w trakcie roku zrezygnować z wielu zapowiadanych inwestycji i ogłaszać oszczędności,
których głównym celem jest walka z ujemnym saldem na koncie miasta? Stąd pytanie czy Prezydent planuje
źle, czy planuje za dużo, a może Pan Prezydent planuje sprytnie – tak, by dwa razy do roku wprowadzać w błąd
mieszkańców Rybnika? Na każdym etapie roku budżetowego mamy zadowalającą odpowiedź dla wścibskiej
opozycji. Raz są inwestycje, raz walka z szalejącym deficytem. Jak na tym tle wyglądają same inwestycje?”.
Koniec cytatu Pana Prezydenta Kuczery. Wypowiedź ta skwitowana była przez radnych PO głosowaniem
przeciwko udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium. Dziś ze zdziwieniem przyjmujemy pozytywne
głosowanie radnych za wykonaniem budżetu za 2015 r., skoro jak wynika z porównania, przy analogicznej
sytuacji do obecnej, w kolejnych latach regularnie głosowali przeciw udzieleniu absolutorium Panu Fudali.
W styczniu ubiegłego roku wyrażaliśmy zadowolenie, że na sztandarowy projekt budowy drogi PszczynaRacibórz zaplanowano w budżecie środki w wysokości 48 mln złotych. Pieniądze te miały być wydane na
wykup gruntów i budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie przyszłej budowy. Jeszcze w lutym
2015 r. mieszkańcy na spotkaniu z Panem Prezydentem usłyszeli, że na przeniesienie się z przeznaczonych pod
drogę Pszczyna-Racibórz budynków wyburzanych będą mieli czas od 18 miesięcy do 2 lat. Dlatego ze
zdziwieniem przyjęliśmy decyzję Pana Prezydenta na jednej z jesiennych sesji, że wycofał pieniądze
z budżetu. Wówczas, pytając o sytuację mieszkańców po tej decyzji , Pan Prezydent podtrzymał wcześniejszą
deklarację, że czas przeprowadzki się nie zmieni i „abyśmy się tym problemem nie martwili”. Dzisiaj
zmartwieni są mieszkańcy 56 budynków. Zaskakująca jest dla nas wysokość dopłat do transportu zbiorowego
z ok. 11 mln zł w latach poprzednich, o kwotę o ok. 2 mln zł wyższą do kwoty 13 mln zł. Panie Prezydencie,
czy ekspert ds. transportu ma wizję jak ograniczyć tą kwotę? Czekamy na efekty jego pracy. Podobnie można
powiedzieć o wydatkach w oświacie. Ze środków własnych do zadań oświatowych dopłaciliśmy w roku 2015
prawie 35 mln zł. To o 10 mln zł więcej niż średnia z trzech lat przed objęciem przez Pana Prezydentury.
Co było tego przyczyną Panie Prezydencie? W sprawozdaniu nie znaleźliśmy informacji na temat ilości
wybudowanych lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, parkingów wielopoziomowych i efektywnej walce
z niską emisją, które to zadania były filarami Pana Prezydenckiej kampanii wyborczej. Ciekawa jest analiza jak
radni głosowali do tej pory nad sprawozdaniami z wykonania budżetu. Przez ostatnie dwie kadencje Platforma
głosowała zawsze przeciwko udzieleniu absolutorium ówczesnemu Prezydentowi. Co więcej w kadencji
2006 - 2010 porównywali nasze miasto do tonącego „Titanica”. Namawiali nas, abyśmy zrzucili szalupy
ratunkowe i uciekali z tonącego statku zwanego "Rybnik". Zostaliśmy na tym statku. Statek nie zatonął, a co
więcej wśród marynarzy z PO w maju 2015 r. nastąpiła cudowna metamorfoza. Wystarczyły 23 dni rządów
Pana Prezydenta Kuczery w roku 2014, jak to kiedyś sam powiedział, że „to co do tej pory było niemożliwe
stało się możliwe” i radni Platformy Obywatelskiej udzielili za cały rok 2014 pozytywnej oceny (ostatni rok
prezydentury Pana Fudalego). Ile w tym wszystkim było rzetelnej oceny, a ile hipokryzji? Przypominamy, że
zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. udzieliliśmy Panu Prezydentowi kredytu zaufania i głosowaliśmy "ZA"
przyjęciem budżetów. Szkoda, że Pana Prezydenta nie było wtedy stać na proste słowo – dziękuję, które hożo
skierował do swoich radnych tj. Platformy Obywatelskiej i koalicyjnego BSRu. Zanim podsumujemy naszą
opinię i poinformujemy o sposobie głosowania, pragniemy gorąco podziękować za rzetelną, codzienną pracę na
rzecz mieszkańców Rybnika w 2015 r. wszystkim pracownikom urzędu i jednostek budżetowych Miasta.
Pomimo naszej negatywnej oceny sposobu wykonania budżetu nie zagłosujemy Panie Prezydencie przeciwko,
gdyż w świetle uzasadnienia wyroku NSA, nie znaleźliśmy powodów formalno-prawnych, nie znaleźliśmy
naruszenia zasady finansów publicznych, które upoważniałyby nas do takiego głosowania. W związku z tym
nasze niezadowolenie wyrazimy poprzez naciśnięcie przycisku „wstrzymujemy się”.”
Łukasz Dwornik – Radny Miasta Rybnika: „(…) Chciałbym przedstawić stanowisko radnych Prawa
i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika z wykonania budżetu za
2015 rok. Wykonanie budżetu za 2015 stanowi podstawę do analizy działań Prezydenta Piotra Kuczery, który
przedmiotowy budżet realizował. Wskaźniki finansowe oraz rzeczywiste działania w 2015 roku to dwa
elementy, stanowiące podstawę do oceny pracy Prezydenta w tymże roku. Przedłożenie i dane zawarte
w Sprawozdaniu wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok, są nie tylko spojrzeniem na zestawienia cyfr
ujętych w budżecie. To szersze spojrzenie na rok 2015 przez pryzmat planów i obietnic, ale także faktów
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i rzeczywiście zrealizowanych przedsięwzięć. To miejsce na podsumowanie pierwszego i pełnego roku
kierowania naszym miastem przez Prezydenta Piotra Kuczerę. Wskaźniki finansowe wynikające ze
zrealizowania budżetu wyglądają dość pozytywnie. Należy jednak pamiętać, że zabezpieczenie środków
w latach poprzednich na realizację inwestycji budowy drogi Racibórz-Pszczyna mają w wymienionych
wskaźnikach finansowych swoje odzwierciedlenie. Jak ocenić rok 2015? Używając krótkiego określenia
możemy stwierdzić – nieustanne oczekiwanie. Oczekiwanie na realizację obietnic wyborczych obecnego
Prezydenta Miasta, oczekiwanie na zmaterializowanie pomysłów dotyczących kwartału Juliusz, oczekiwanie na
pozytywne efekty zmian w obszarze Kopalni Ignacy, oczekiwanie na poprawę wskaźników w walce ze
smogiem, w końcu o rzeczywiste oczekiwanie na pokazanie nowej wizji miasta, o której Piotr Kuczera często
wspomina. Wizji nowego sposobu zarządzania miastem. Wiele podjętych działań ma charakter kontynuacji, jak
również jest w sferze projektów. Nie odnosimy się natomiast do działalności bieżącej, która jest wypełniana
jako klasyczne obowiązki Prezydenta Miasta. Większość propozycji pozostaje nadal otwarta. Wykonanie
budżetu za rok 2015 wydaje się wskazywać, że Pan Prezydent czeka. Wskazuje na to świadome kumulowanie
środków w ramach nadwyżki operacyjnej i wolnych środków. W planie pierwotnym zakładano, że będzie to
kwota 20 mln zł, a w planie po zmianach założono kwotę ponad 65 mln zł. Faktycznie skumulowano kwotę ok.
150 mln zł. Oczywiste jest, że duża część tych środków zostanie pochłonięta w trakcie budowy drogi PszczynaRacibórz, ale martwi nas przede wszystkim brak innych projektów w zakresie inwestycji, przede wszystkim
takich, które będą generować nowe miejsca pracy. Nie słyszymy i nie widzimy działań dotyczących utworzenia
strefy ekonomicznej. Nie podejmowanie takowych działań odczytujemy jako brak odwagi, o której tak wiele
słyszeliśmy jako Rada Miasta w ubiegłym roku od Pana Prezydenta. Kultura i rekreacja to bardzo ważne
obszary, ale młodych ludzi w Rybniku nie zatrzymają, potrzebne są działania wychodzące naprzeciw
oczekiwaniom absolwentów szkół i uczelni. Z wielką pompą utworzone Biuro Obsługi Inwestora, próżno
szukać efektów. Niewychodząca naprzeciw potencjalnym inwestorom polityka podatkowa, nie wróży dobrych
zmian naszemu miastu. A szkoda, bo w połączeniu z niezłym poziomem edukacyjnym naszych młodych
mieszkańców, moglibyśmy optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Radni Prawa i Sprawiedliwości bardzo
chcieliby w głosowaniu nad absolutorium, pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu i tym samym działania
Pana Prezydenta Kuczery, ale biorąc pod uwagę, że budżet ten był przygotowany przez poprzednika, a jego
wykonanie choć pozytywne w sferze rachunkowości, niestety nie zawierało istotnych zmian pobudzających
rozwój miasta, zdecydowaliśmy się na wstrzymaniu się od głosu, pozostawiając swoje uwagi do poważnego
rozważenia przez Pana Prezydenta. W imieniu Klubu Radnych PiS: Mirela Szutka, Łukasz Dwornik, Arkadiusz
Szweda i Jerzy Lazar (…)”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odniósł się do wystąpień radnych: „Dziękuję za wszystkie opinie radnych.
Wysłuchałem je z uwagą i na pewno biorę je sobie do serca. Muszę się odnieść jednak do wypowiedzi Pana
Radnego Cebuli w dwóch punktach. Pierwszy punkt to droga Racibórz-Pszczyna - przed nami zadanie
podstawowe, trudne i bardzo bym prosił, żeby tutaj z powodu myślę głównie braku takiej podstawowej wiedzy,
bo należałoby oczekiwać, że tyle mówiliśmy o problemach z wykupami, o problemach z wykupem czy
z odszkodowaniami właściwie, że mamy tu pełną jasność, także prosiłbym, aby nie wykorzystywać tego
argumentu politycznie, bo to nie służy ani mieszkańcom ani temu projektowi, który jest dla całego miasta
bardzo istotny. A druga uwaga: bardzo słusznie Pan Radny zauważył, że bardzo dużo zależy od kapitana i za tą
uwagę jestem wdzięczny. Dziękuję wszystkim radnym za wypowiedzi, za również wkład w rozwój naszego
miasta. Myślę, że na bardziej konkretne podziękowania po głosowaniu Panie Przewodniczący”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok:
/Głosowanie 2/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Rybnika za 2015 rok: /Głosowanie 3/
Za – 16 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 5 radnych
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta pogratulował Prezydentowi Miasta.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „(…) Dziękuję moim współpracownikom, dziękuję wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta. Myślę, że jedne rok za nami, kolejne lata przed nami. Dziękuję również Radzie
Miasta za wszystkie uwagi, za twórcze dyskusje, za to, że również Państwo macie wkład w rozwój naszego
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miasta. Przed nami kolejne lata dużych inwestycji, strategicznych inwestycji. Nadal zachęcam do współpracy,
do tego by wspólnie tworzyć nasze Miasto Rybnik. Dziękuję”.
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.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
O godz. 17:45 salę opuściła Radna Anna Gruszka.
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 5/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Andrzej Wojaczek –
w godz. 17:45 – 18:35.
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8. Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta
Rybnika.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący 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 – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar
oznaczony symbolem MPZP 12.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu głosowała za nieuwzględnieniem wszystkich uwag.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 1: /Głosowanie 7/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 2: /Głosowanie 8/
Za – 21 radnych
NESOD: 2016-53815
Przyg.: BR/89

8/33

Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 3: /Głosowanie 9/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 4: /Głosowanie 10/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 5: /Głosowanie 11/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika odniósł się do uwagi nr 6 - zwrócił uwagę, że Grabownia
miała wyłożone nowe studium. Następnie zapytał czy do studium były zgłaszane tego typu uwagi, które są
zgłaszane do planu. Przypomniał, że trwa rozpatrywanie uwag do wyłożonego niedawno studium, natomiast
dzisiaj są rozpatrywane uwagi, które są niezgodne z obowiązującym studium.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury odpowiedział, że nie zostały jeszcze rozpatrzone uwagi
złożone do nowego projektu studium. Następnie za pomocą mapy udzielił Radnemu dokładniejszej odpowiedzi.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika zaproponował żeby najpierw zostały rozpatrzone uwagi
złożone do nowego studium, a następnie do planu.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury odpowiedział, że nie, ponieważ jest to ostatni z planów,
który już dawno został obiecany mieszkańcom, że zostanie opracowany. Dodał, że mieszkańcy już od 7 lat
czekają na rozstrzygnięcia.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej zwrócił uwagę, że
procedura powstawania planu zajmuje kilka miesięcy. Dodał, że trudno jest odnosić się do dokumentów, które
są przyszłością. Uzupełnił, że należy opierać się na dokumentach (dot. studium), które dzisiaj obowiązują.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 6: /Głosowanie 12/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 7: /Głosowanie 13/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi nr 8: /Głosowanie 14/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.

NESOD: 2016-53815
Przyg.: BR/89

9/33

Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika zapytał czy teren przy ul. Chrobrego gdzie znajdują się
obecnie hale produkcyjne jest przeznaczony pod produkcję czy pod usługi.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury odpowiedział, że nadal utrzymuje się usługowy charakter
tego terenu z dodaniem możliwości produkcji.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej dodał, że jeżeli chodzi
o ten teren, to poprzednie zapisy planów uniemożliwiały jakąkolwiek np. przebudowę czy rozbudowę –
wszelkie inwestycje związane z utrzymaniem produkcji na tym terenie.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika zapytał o teren znajdujący się przy ul. Sportowej: „(…) W związku
z tym, że prowadzimy wzmożoną walkę z niską emisją na tym terenie, który dzisiaj przekształcamy jako teren
przemysłowy, znajdują się dawne zbiorniki mułów Kopalni Rydułtowy. I mam pytanie, czy my w momencie
gdy będziemy ten teren sprzedawać zastrzeżemy sobie, żeby nie było eksploatacji tych mułów i żeby ten muł
nie trafił na nasz rybnicki rynek?”
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Rzeczywiście są tam
pewnego rodzaju zasoby i w związku z tym wiedząc o tym, że tam jest sytuacja związana z tym, że na pewno
jakieś tam elementy mułu czy jakiś innych odpadów pogórniczych na tym terenie na pewno występują,
zleciliśmy badania tego terenu dość gruntowne. Są tam prowadzone wiercenia (…) po to, żeby uzyskać taką
dokumentację techniczną dot. rekultywacji tego terenu. Jak dostaniemy pełną wiedzę na temat tego co tam się
naprawdę znajduje i jak to można przekształcić, dopiero wtedy podejmiemy decyzję co dalej z tym terenem
będziemy robili. Tak wygląda stan na dzisiaj”.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury za pomocą mapy również udzielił Radnemu odpowiedzi.
Dodał: „(…) ten największy teren to są określone w planie jako tereny zabudowy usługowej oraz obiektów
produkcyjnych składów i magazynów. Równorzędnie są traktowane usługi i produkcja. (…) W przeznaczeniu
podstawowym ta produkcja została dość szczegółowo opisana, że jest to produkcja drobna, produkcja
przemysłowa, składy i magazyny. I w uchwale mamy definicję tych pojęć (…)”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „ Panie Naczelniku, (…) bardzo się cieszę z tego, że ten
teren, będziemy zmieniać jego przeznaczenie, gdyż dotychczasowe przeznaczenie tego terenu to była chyba
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, co było moim zdaniem wielkim nieporozumieniem jak na tamte czasy
jak żeśmy zmieniali ten plan i przeznaczenie tego terenu, natomiast jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia
działalności przemysłowej, usługowej jest bardzo dobry. Natomiast wracając do tego mojego pytania, jeżeli
chodzi o Chrobrego – tutaj martwi mnie tylko jedna rzecz, bo tu jest taka trochę niespójność w Pańskiej
wypowiedzi, że tutaj dając możliwość, że tak powiem nawet w planie zagospodarowania przestrzennego na tym
terenie, o którym wspominałem wcześniej, że jest tam możliwość działalności produkcyjnej, martwi mnie, bo
powinniśmy wychodzić z zakładami produkcyjnymi z centrum miasta, a jest to piękny teren, którego
przeznaczenie nie do końca mi się podoba, że będzie istniała ta możliwość natury produkcyjnej. Natomiast
zostaje ten temat również usługowy, czyli zobaczymy co się będzie działo, bo produkcja, ciężka produkcja
powinna wyjść z centrum miasta”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Oczywiście ma Pan
rację, tylko w momencie, kiedy firma KOPEX wnioskowała o zmianę planu, to na tym zakładzie w tym
momencie pracowało 350 osób. Nie wiem jaki stan jest dzisiaj. Raczej chodziło o podtrzymanie niż
o jakiekolwiek intencje rozwoju tej produkcji. Taka była jakby zasada tej zmiany”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35).
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury omówił projekt uchwały.
Arkadiusz Szweda – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Jestem trochę zaskoczony tym, że mamy opracowany projekt
w studium i my już robimy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Z wypowiedzi Pana
Pełnomocnika Studenta w poprzednich przypadkach mówiliśmy o tym, że dopiero gdy ten dokument stanie się
prawem będziemy mogli taką zmianę dokonać. Teraz tego studium jeszcze nie mamy uchwalonego, a my już
robimy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „To jest uchwała
o przystąpieniu, a proces będzie trwał dość długo, także na pewno uwzględni zapisy nowego studium. W tym
przypadku akurat na 100% tak będzie. Tutaj różnica czasowa nie jest wielomiesięczna tylko raptem
2-3 powiedzmy (…). Także na pewno ten plan będzie uwzględniał już nowe studium, będzie uchwalany
w momencie obowiązywania nowego studium, więc nie ma innej możliwości”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Jaką ma Pan pewność, że to studium zostanie uchwalone?”
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Oczywiście nie mam
takiej pewności, ale jeszcze raz mówię: opracowanie tego planu będzie trwało 8-9 miesięcy i będzie musiał
uwzględniać zapisy nowego studium”.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury: „Myśmy już zaczęli kilka planów w marcu i one też będą
uchwalane, już pod rządami nowego studium, także to nie jest nowość. Poza tym bardzo często robi się tak, tj.
taka ogólna praktyka w wielu gminach, że powiedzmy jest potrzeba zmiany przeznaczenia terenów w planie
miejscowym, dość ważna zmiana, bo inwestycyjna, niestety jest to blokowane niezgodnością ze studium
i często zlecane jest jednocześnie zmianę studium i zmianę planu miejscowego. I te dwa procesy lecą
równolegle, przebiegają jakby niezależnie od siebie. Oczywiście przyjmuje się, jest taka konieczność, żeby
studium było zmieniane wcześniej, różne dyskusje były na przestrzeni lat czy to musi być na tej samej sesji, czy
to jest możliwe uchwalenie czy wcześniej przed wyłożeniem projektu planu miejscowego już powinny być
znane reguły gry, czyli studium powinno już zmienione obowiązywać. Niemniej jest to dość częsty proces, że
ponieważ to nie jest szybki proces, to przebiegają równocześnie i tutaj można mieć uwagę, że będzie to
marnotractwem czasu - czekać aż studium będzie uchwalone i dopiero później przystępować do zmiany planu
miejscowego”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Wysoka Rado, ja zwracam też uwagę na jedną bardzo ważną rzecz
i myślę, że Państwo mieli też okazję się spotkać z taką sytuacją, mianowicie czas oczekiwania na zmiany
wynikające po prostu z prawa powoduje, że wielu mieszkańców wybiera tereny poza Gminą Rybnik,
w gminach sąsiednich, gdzie te tereny przypuśćmy są już gotowe. Stąd bardzo nam zależy na tym, żeby jak
najbardziej czasowo te procedury skrócić. Stąd te działania równolegle, a za każdy razem i tak decydować
będzie Rada Miasta oczywiście o tych zmianach. Także pragnę uspokoić – tu nie chodzi o to, żeby Państwo nie
mieli (…) wiedzy o tym, tylko chodzi o właśnie jak najszybsze przeprowadzenie tych wszystkich procedur.
Mając studium, będziemy mogli bardzo szybko pokazać już przygotowany plan po całym procesie konsultacji,
a tj. po prostu wyjście naprzeciw oczekiwaniu naszym mieszkańcom, a myślę, że wszystkim nam o to
najbardziej chodzi”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika zapytała co w przypadku ul. Ziemskiej oznacza termin zabudowa
zagrodowa.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury: „Zabudowa zagrodowa to są obiekty związane
z gospodarstwem, z uprawą roli, z tym wszystkim co się wiąże z osadnictwem na terenach rolniczych. One dalej
są traktowane jako tereny rolnicze. Zabudowa zagrodowa to budynki gospodarcze, hodowlane, ale także
mieszkalne rolnika. One wszystkie się składają za zabudowę zagrodową”.
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Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie zgadzam się w pełni z Pana opinią, że ludzie
czekają bardzo długo na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku ciągle powtarzam,
że zawsze przez ostatnie 8 lat rozmawialiśmy na komisji gospodarki przestrzennej o sytuacji, że najpierw
studium, a potem dopiero plan. W tym momencie mówimy o tym, że tego studium nie mamy uchwalonego.
To studium jest na razie w fazie przedsesyjnej – nazwijmy to tak krótko. I bardzo by mi zależało, żebyśmy
jednak nie stanowili prawa wybiorczo dla konkretnej grupy ludzi, tylko trzymali się zasad przyjętych. Jeżeli nie
ma uchwalonego studium i tej zmiany w tym studium, to nie powinniśmy zmieniać tego w planie
zagospodarowania przestrzennego”.
Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury: „Ja mogę tylko powtórzyć, że naprawdę tj. praktyka, że
nie czeka się aż do uchwalenia studium, tak jak już mówiłem bardzo często zmienia się plan i jest konieczność
zmiany studium. Ruszają obie procedury, czyli można też powiedzieć, że nie ma pewności, że zostanie
zmienione studium z taką intencją docelową zmiany tego planu. Zakłada się dobrą wolę, że po prosu tak w tym
kierunku będzie podążało zagospodarowanie. Tutaj nie ma żadnych dziwnych zachowań, po prostu procedura
jest tak przejrzysta, uspołeczniona, że raczej się nie czeka. Naprawdę jest to proces często nakładający się na
siebie – zmiana planu w trakcie zmiany studium”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym uspokoić tu Radnego Cebulę – przecież my
działamy po to, żeby pomóc mieszkańcom. I tutaj ta uchwała na pewno jest zgodna z procedurami, które są
wymagane i tutaj na pewno nie będziemy działać niezgodnie z prawem i przeciwko interesowi publicznemu.
Panie Radny Cebula, niech się Pan tym nie martwi”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Panie Prezydencie (…) Od kiedy ta uchwała będzie
obowiązywała?”
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „O której uchwale
mówimy? O studium czy o tym planie?”
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(…) My mamy teraz zagłosować za lub odrzucić ten
przedstawiony projekt uchwały”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Panie Radny,
przystępujemy do opracowania planu i w momencie opracowywania zmieniamy studium. Jedno i drugie to są
dwa odrębne procesy i dwa odrębne dokumenty. Czyli gdyby obowiązywało dzisiejsze studium, gdybyśmy go
nie zmienili, bo Pan sugeruje, że możemy uchwalić - Rada przepraszam, bo to nie ja będę uchwalał,
rzeczywiście tak może być. To dalej będzie obowiązywało, to studium, które obowiązuje dzisiaj, czyli te plany.
Jeśli nie będzie zgodności, to nie będą miały podstawy do uchwalenia, a jeśli będą zgodne z obowiązującym
teraz obecnie studium, to będą uchwalone. To tak działa po prostu”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Wysoka Rado, ja proszę może sięgnąć do tytułu uchwały poprzedniej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejna uchwała nad która teraz
debatujemy – w sprawie przystąpienia do sporządzenia. Czyli mówimy o procesie, który dopiero będzie
następował. Pojawi się uchwała, która będzie miała tytuł w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania dla rejonu tych ulic, ale gdy będzie już obowiązywało nowe studium. I nie jest chyba niczym
dziwnym, że pracownia, która wie o tym, w którym kierunku pójdzie studium, będzie próbowała również te
warunki, które zaistnieją w danym studium po prostu adaptować w tej uchwale. I tyle. Ja naprawdę chcę bardzo
uspokoić, że tak jak Pan Naczelnik powiedział, ten proces jest bardzo przejrzysty na etapie nowego studium
i nowego planu po prostu przyspieszamy procedurę, ale nie w sensie całej operacji administracyjnej ale w sensie
takim, że mieszkaniec bezpośrednio po uchwaleniu studium będzie już miał w procesie tworzenia nowy plan,
który też będzie poddawany konsultacjom i oczywiście będzie przez Wysoką Radę uchwalany. To powoduje, że
po prostu te okresy 9-cio miesięczne rodzenia się planu jakby rozpoczynamy teraz, a nie w momencie gdy się
pojawi studium. Tj. tylko i wyłącznie mechanizm, który czasowo przyspieszy całą operację, ale nie w sensie
administracyjnym , a w sensie równoległego działania. I jest to rzeczywiście zgodne z prawem. I jak Pan
Naczelnik mówi - wielokrotnie i niejednokrotnie gminy to już stosowały. Tu bym musiał znowu powiedzieć
o tym kapitanie. Jak się kapitan zmieni to też potem czasem metody też się zmieniają. Myślę, że tj. dobra
metoda”.
Krzysztof Szafraniec – Radny Miasta Rybnika: „Ja jestem przekonany akurat, ja uważam, że ta sytuacja jest
jak najbardziej właściwa. Przez poprzednią kadencją naszą dość często pytałem się kiedy będą uchwalone plany
któreś dzielnicy, bo trwało to 4 lata i do końca w niektórych fragmentach nie zostały uchwalone. Uważam, że tj.
sytuacja, o którą nam chodzi. Z całą pewnością Pan Prezydent na pewno nie przedstawi tutaj przyjęcia planu,
jeżeli Rada nie zrobi wcześniej przyjęcia studium, bo przyjęcie studium i przyjęcie planu należy do kompetencji
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Rady i na pewno w takiej kolejności będzie. A to, że będzie opracowywane jednocześnie myślę, że jest tylko
z korzyścią dla mieszkańców, skraca ten długi czas na oczekiwanie długiego elementu przyjęcia planu.
Gdybyśmy przyjęli studium i dopiero Pan Prezydent by wnioskował do Rady o rozpoczęcie procedury planu,
wydłużyłoby to o jakiś klika miesięcy albo rok czasu tę procedurę. Ja uważam, że ta sytuacja jest bardzo
prawidłowa i proponuję, żebyśmy tak częściej postępowali. Na pewno wtedy będziemy mieli te plany szybciej”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jeszcze może tak bardzo obrazowo dla Pana Radnego Cebuli, bo
mówimy często, że powstanie plan w 9 miesięcy prawie jak ciąża. To dokładnie matka, która spodziewa się
dziecka, idzie do sklepu kupuje wózki, kupuje ciuchy, by w momencie narodzin dziecka być przygotowanym.
Nie robi tego w momencie gdy się dziecko urodziło, nie lata z tym dzieckiem po sklepach i nie szuka tych
ciuchów. To my też w pewnym sensie właśnie się tak przygotowujemy. Jak się dziecko narodzi, czyli będzie
studium, będziemy już też mieli gotowy plan i pokażemy to najbliższej rodzinie i powiemy czy tak możemy to
dziecko ubrać. Najbliższą rodziną tu jest w tym momencie Rada Miasta, która i tak to wszystko musi uchwalić.
Mam nadzieję, że już teraz tym przykładem Radnego Cebulę przekonałem”.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
13. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Śródmieście.
Klaudia Korduła-Krybus – Kierownik Biura Obsługi Rady omówiła projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
O godz. 19:20 salę opuścił Radny Henryk Cebula.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/
Za – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
14. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej poinformowała, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Na salę wrócił Radny Henryk Cebula.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
15. Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta omówił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika: „Mam cztery pytania, bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź.
Pierwsze pytanie: w związku z fatalnym powietrzem w Rybniku, co potwierdza raport WHO i zajęcie 4 miejsca
w Europie pod względem jego zanieczyszczenia, nie dziwi oburzenie mieszkańców w związku z wycinką
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kolejnych drzew w centrum miasta. Jakie były powody podjęcia decyzji o ich wycięciu? Czy były one
konieczne i czy nie było innych rozwiązań? I również w tym temacie pytanie: ile budynków miejskich
ogrzewanych jest jeszcze tzw. kopciuchami? Drugie pytanie: dobrze się stało, że ograniczono ilość donic na
ul. Kościuszki. Dziś przejeżdżając tą ulicą nie czuje się już takiego natłoku, jednak po przeczytaniu wiadomości
na ten temat w Nowinach nurtuje mnie pytanie: jak udało się to Panu Prezydentowi zrobić to bezkosztowo?
Trzecie pytanie: pamiętam jak w poprzedniej kadencji większość radnych narzekała na organizację, a raczej jej
brak przy pracach remontowych na drogach. Rozkopywano w tym samym czasie kilka miejsc w wyniku czego
miasto było kompletnie zakorkowane. Dziś mamy powtórkę można by rzec: nauka poszła w las. Czy naprawdę
tak trudne jest rzetelnie przygotować się do tych prac? Czy w mieście istnieje jakikolwiek harmonogram
związany z remontem dróg, które miałyby za zadanie wykluczenie powstałego bałaganu podczas remontu?
I czwarte pytanie: 22 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Rybnik otrzymał tytuł „Gmina na
piątkę” za zajęcie piątego miejsca w rankingu miast w zakresie dobrych praktyk w obsłudze przedsiębiorców
i inwestorów. W badaniu brało udział 656 gmin, dlatego naszemu Miastu należą się gratulacje. W związku
z powyższym nasuwa mi się pytanie: ilu inwestorów udało się miastu pozyskać dzięki tym dobrym
praktykom?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Dziękuję za te pochwały, rzeczywiście jest to na pewno sukces gminy, że
znaleźliśmy się w tym rankingu i inwestorzy są zainteresowani naszym miastem. Pani Radna zdaje sobie sprawę
z tego, że taki proces inwestycyjny to jest właśnie proces, a nie decyzja jednorazowa czy kilku minutowa, stąd
rzeczywiście i Wydział Architektury i Biuro Obsługi Inwestora rozmawia z firmami, które chcą tutaj
zainwestować, a ważne, że trafiły do nas, m.in. dzięki portalowi biznes.rybnik.eu. To ten portal został
zauważony, również tzw. tajny klient odwiedził urząd, został dobrze widocznie obsłużony na dobrym poziomie,
że udało się znaleźć właśnie w tym gronie. Jeżeli chodzi o sprawę wycinki, bo zakładam, że chodzi
o ul. Raciborską, bo nie sprecyzowała Pani o jakie drzewa w centrum chodzi, to Pan Prezydent Koper wyjaśni,
(…) sprawa jest istotna z punktu widzenia komunikacji miasta, ale też z tego powodu co tam zostanie
rzeczywiście zrobione oprócz mostu. Jeżeli chodzi o kopciuchy nie powiemy dokładnie jaka jest teraz ilość,
będzie odpowiedź na piśmie. Odnosząc się do raportu WHO - bardzo dobrze, że Pani ten temat podjęła, bo
warto wskazać na jedną rzecz, że 33 miasta na 50 badane się tam znalazły, to jest też dowód na to, że dzisiaj to
nie jest problem Gminy Rybnik, ale Państwa Polskiego i systemowo musimy tę kwestię rozwiązać.
Ja spotkałem się z samorządowcami i Subregionu Zachodniego, zresztą w poniedziałek będę uczestniczył
w rozmowach z Marszałkiem Województwa, ze specjalistami w tej dziedziny, co robić jako województwo
w tym temacie. Ja ciągle twierdzę, że trzy postulaty muszą być zrealizowane. Pierwsza kwestia to oczywiście
zdefiniowanie pojęcia co oznacza podłączenie się do istniejącej sieci, jakie gmina ma możliwości przymusu
skorzystania z tej usługi, która dzisiaj już jest oferowana, choćby w ścisłym centrum miasta czy w dzielnicach.
Druga kwestia to oczywiście spalanie tzw. petów, i kwestia ewentualnych kaucji – to musi być rozwiązane
systemowo, i kwestia mułów, flotów, spalania ich w instalacjach do tego przeznaczonych oraz kwestia
przebadania jakości węgla, który jest oferowany, bo niestety wiemy, że kupując ekogroszek, nie zawsze pod
względem wartości kalorycznej tego węgla mamy ekogroszek. Problem na pewno dotyczy przynajmniej całego
południa Polskie, chociaż też są miasta, które w centrum kraju mają ten problem. Ważne, że te badania też
uświadamiają, że my z poziomu Warszawy musimy podjąć działania. Gmina Rybnik - przytaczałem to dzisiaj
w moim wystąpieniu mówiąc o pracach w mieście - realizuje program, który został uchwalony przez Wysoką
Radę i jak na razie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, ale też proszę spojrzeć na skalę, na ilość miejsc,
ilość tych pieców, które jesteśmy w stanie w oparciu o ten budżet wymienić. Odnosząc się do kwestii donic (…) rzeczywiście udała się operacja, ponieważ dotarły do mnie liczne głosy, uwagi, że należałoby to nieco
inaczej rozwiązać, stąd po konsultacjach społecznych udało się te donice poprzenosić . Proszę zwrócić uwagę,
że dlatego to było bezkosztowe, ponieważ jest mniejsza ilość tych donic w drugiej części. Nie będzie ich
zgodnie z tą ilością zaplanowaną, czyli mniej więcej o połowę mniej, stąd tu już oszczędzamy. I dwa, jakby na
to nie patrzeć, prawa strona patrząc od PKP będzie w konkursie realizowana w oparciu o donice, które już
zostały zakupione, ale z uwzględnieniem pasów dla rowerów, miejsc zieleni, jak dobrze się przyjrzeć
ul. Kościuszki, mamy tam pasy zieleni, które dzisiaj wcinają się w chodnik, w ścieżkę i to trzeba rozwiązać.
Koncepcja zostanie przedstawiona, opracowana w odpowiedni projekt i wiosną przyszłego roku w całości
ul. Kościuszki będzie gotowa. Ważne rzeczywiście i tu podzielam zdanie Pani Radnej, mieszkańcy z coraz
większą aprobatą patrzą na ul. Kościuszki właśnie w tej wersji z mniejszą ilością donic, z trawą ozdobną
i myślę, że ta ulica szybko stanie się bardzo szybko fajną wizytówką miasta. Jeżeli chodzi o rozwiązania
drogowe - oczywiście istnieje plan, ale nie znam miasta, gdzie zamykając centralne miejsce (…) uniknie się
dość trudnych rozwiązań komunikacyjnych. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i pierwszego dnia myślę
było też to widać, kierowcy trochę jeździli na pamięć, teraz obserwujemy, że jest już dużo lepiej. Myślę, że
z biegiem czasu w szczególności w momencie oddawania tego mostu wszyscy będziemy się cieszyć z tej
inwestycji i z trwałości przede wszystkim tego mostu (…)”.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Oczywiście nie wycinamy drzew dlatego, że nie lubimy
drzew, tylko dlatego, że jest taka potrzeba. Nie my sobie wydajemy zgodę na wycinkę drzew, tylko jest to
przez organ zewnętrzny, który przyjeżdża, sprawdza czy rzeczywiście w związku z realizacją inwestycji jedno,
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drugie czy kolejne drzewo np. jest konieczność wycięcia. Przy przebudowie mostu na ul. Raciborskiej musimy
przebudować wszystkie sieci, wszystkie media związane z zasilaniem i obsługą centrum miasta. Większość
sieci właśnie przebiega pod tym starym mostem, w wielu wypadkach nie wiadomo gdzie i jak w tym miejscu
był wypływ kanalizacji ogólnospławnej, która jeszcze w Śródmieściu funkcjonuje i ścieki wpływały wprost do
rzeki Nacyny. W momencie przebudowy tego mostu musimy przebudować wszystkie media, które pod tym
mostem były podwieszone: prąd, gaz, wodę, ścieki, które właśnie z tego terenu centrum tam właśnie
wypływały. Nie mogą już wpływać bezpośrednio do rzeki, będzie budowany dosyć potężny zbiornik
oczyszczający czy też wyłapujący przynajmniej znaczną część tych zanieczyszczeń po to, żeby tylko woda,
która jest dopuszczona do tego, aby ją puścić do rzeki była odprowadzana. W związku z powyższym jedynym
miejscem, gdzie ten zbiornik można było wybudować jest właśnie po prawej stronie patrząc od rynku, przed
tym mostem, bo tam był jedynie ten skwer. I niestety, żeby wybudować ten zbiornik trzeba było te drzewa,
które tam się znajdowały wyciąć. Oczywiście w ramach każdej decyzji mamy jako miasto obowiązek nasadzeń
zastępczych, więc (…) drzewa w zasadzie tego samego gatunku zostaną posadzone. Wiadomo, że drzewa
muszą urosnąć, ale na szczęście natura sobie jakoś z tym radzi. Także nie jest to dlatego, że lubimy, bo to by
była nieprawda jeżeli ktoś tak myśli, natomiast czasami przy realizacji musimy drzewa wycinać. O tym, że nie
zawsze dostajemy zgodę na wycinkę drzew świadczy chociażby ul. Rudzka na wysokości kampusu, proszę
spojrzeć, próbowaliśmy przy remoncie ul. Rudzkiej usunąć drzewa, które rosną w środku chodnika, zajmując
cały chodnik, że praktycznie rzecz biorąc po prawej stronie ul. Rudzkiej idąc od miasta nie da się przejść, bo
kilka drzew. Też zupełny absurd, bo należałoby te drzewa usunąć, ale ponieważ nie dostaliśmy jako miasto
zgody więc drzewa nadal tam rosną. Ja mogę co najwyżej ubolewać łącząc te dwa elementy - ul. Kościuszki,
gdzie przed chwilą było powiedziane, że jest ich za dużo wg pierwotnego planu, który był i należy rozrzedzić te
drzewa, a miało tam być ich raz więcej posadzonych, które w tym momencie rzeczywiście stwarzałyby inną
aurę w tej części miasta, ale jak widać w tym przypadku za dużo drzew przeszkadza naszym mieszkańcom czy
nam, a w innym miejscu, gdzie zachodzi konieczność usunięcia to jest inna sytuacja. Co do harmonogramu, tak
jak Pan Prezydent powiedział, szanowni Państwo oczywiście istnieje harmonogram, istnieją prace, ale sezon
budowlany w naszych kraju trwa bardzo krótko jak wszyscy wiemy. Nie chce tutaj klasycznej wypowiedzi
przypominać, że taki mamy klimat, że tylko kilka miesięcy możemy prace prowadzić i wszyscy chcielibyśmy
żeby drogi były naprawione (…) ale najlepiej tych prac nie prowadzić. Prace są rozdzielone, są odpowiednio
oznakowane i tak jak Prezydent powiedział dzisiaj ten problem już jest mniejszy, bo już kierowcy się
przyzwyczaili czy dowiedzieli, że trwają jakieś prace, patrzą na znaki. Ja byłem również świadkiem, że również
ruch pieszych, który dochodzi również z rynku i tradycyjnie pomiędzy rynkiem, a Plazą się przemieszczał,
zastawione ogrodzenie jest wąziutkie przejście tylko w zasadzie do sklepów, które po stronie od rynku się
znajdują i wielka tabliczka - zakaz przejścia i strzałka, że tam jest dojście do kładki, 100% pieszych nie
zwracało uwagi na tą informacje i szło tym takim wąskim przejściem dochodząc oczywiście do miejsca
zamkniętego i później szukając, musząc się wycofywać, szukać przejścia , także harmonogramy oczywiście są,
ale tak jak powiedziałem, możemy prowadzić remonty czy inwestycje przez wiele lat i jeżeli chcemy w tym
momencie tych inwestycji prowadzić więcej, staramy się oczywiście panować nad tym i rozdzielać gdzieś to
w innych częściach miast, ale czasami trzeba po prostu patrzeć na informacje i te utrudnienia występują,
natomiast staramy się również, aby te utrudnienia były jak najmniejsze”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika: „Mam dwa pytania. Pierwsze: kilka miesięcy temu
wnioskowałam o utworzenie w naszym mieście łaźni, ogrzewalni dla osób bezdomnych. Pytanie: co udało się
w sprawie utworzenia takiego punktu placówki zrobić na dzień dzisiejszy? Druga sprawa: wiemy, że dane
statystyczne dotyczące naszego miasta są złe. Miasto wyludnia się, ale to jest tendencja nie tylko naszego
miasta, tylko innych. Bardzo wiele przewodniczących klubów zawarło w swoich oświadczeniach
dotyczących udzielenia absolutorium Prezydentowi bardzo mądrych uważam i takich uwag, które
najprawdopodobniej Pan Prezydent wie, że są ważne i powinniśmy w tym kierunku iść. Panie Prezydencie
potrzeba nam takich spójnych działań, takich które przyciągną inwestorów, bo na tym punkcie nasze miasto
niestety kuleje. Potrzebni nam są inwestorzy, potrzebne nam są miejsca pracy, ale przede wszystkim
z ostatniego raportu dowiedzieliśmy się jak zła jest sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście. Brak jest tanich
mieszkań komunalnych czynszowych. Żeby zachęcić ludzi, żeby zechcieli mieszkać w naszym mieście to
niestety te podstawowe kwestie muszą być spełnione. Miasta coraz bardziej konkurują na tym polu, także
myślę, że czas się teraz wziąć do takiej intensywnej pracy, żeby nie było straconego czasu i potem będziemy
się zastanawiać co z tym fantem zrobić. Dziękuję Panie Prezydencie, myślę, że ta polityka pójdzie w tym
kierunku”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o ogrzewalnię, rzeczywiście przeprowadziłem rozmowy
z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz Pan Prezydent Masłowski przeprowadził
takie rozmowy z Dyrektorem Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych. Dlatego o tym mówię, ponieważ
szczególnie w tym drugim szpitalu (…) byłaby być może zgoda województwa, aby z jednej strony izby
wytrzeźwień umiejscowić właśnie w tym miejscu, a rzeczą naturalną byłaby również ogrzewalnia. Z punktu
widzenia trudności miasta, to oczywiście jednak pewien napływ osób, które będą z tego korzystać i tu
możemy się spotkać z pewnym oporem społecznym, a z drugiej strony jest też tak, że wracają trochę do izby
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wytrzeźwień na Subregionie Zachodnim ten temat się pojawił, zaproponowałem samorządowcom z Subregionu
Zachodniego, abyśmy się po prostu policzyli na razie, tzn. żebyśmy pokazali jakie kwoty wydajemy dzisiaj na
obsługę osób, które korzystają w naszym wypadku z izby wytrzeźwień w Chorzowie, jaki jest czas dojazdu,
koszt dojazdu, jakie zaangażowanie Straży Miejskiej w dowóz tych osób i na tym etapie jesteśmy. Właśnie się
liczymy. Jeżeli się okaże, że te wyliczenia powodują, że umiejscowienie tej izby w Rybniku za zgodą
oczywiście Zarządu Województwa Śląskiego, to obok pojawi się ogrzewalnia i temat ten będzie jakby
finalizowany. Z punktu widzenia demografii, zgodzę się, jesteśmy jako kraj (…) – to dane GUSowskie
pokazują z 38 mln Polska w 2040 r. ma mieć około 30 mln obywateli. To są dane powszechnie dostępne. Na
przykładzie Miasta Rybnika mogę powiedzieć, że nie jest tak źle. Obserwując inne miasta aglomeracji
katowickiej czy gliwickiej widać czy nawet w Subregionie Zachodnim widać, że tam odpływ ludności jest
większy, jest to związane często z migracją do swoich miejsc urodzenia na zasłużoną emeryturę i to nie jest
tak, że nic nie robimy. Była przed chwilą uchwała, która mówi o przystąpieniu do kolejnego planu
zagospodarowania. Mówimy o studium, to są procesy, które trwają. Właśnie służą między innymi temu, aby
osoby, które już tutaj żyją, albo chcą się przeprowadzić mogły rozpocząć życie, ale te procesy są też
czasochłonne. Stąd też próbujemy i taka próba była tutaj przedstawiona, przyśpieszyć, aby jak najszybciej te
osoby mogły rozpocząć życie w naszej właśnie gminie, w naszym mieście. Z punktu widzenia miejsc pracy dla
młodzieży i dla osób, które mogą dzisiaj tej pracy poszukiwać, myślę, że droga Racibórz – Pszczyna, która jest
budowana pokazuje i tu zainteresowanie inwestorów jest. Pytają o pewne rejony, które dzisiaj z jednej strony są
we władaniu PKP, z jednej strony mamy kilka naszych działek, które też jakby ich znaczenie urośnie, tylko to
nie jest proces jednoroczny, półtoraroczny, czy dwuletni. Myślę, że będziemy mogli mówić o tym w ciągu
najbliższych miesięcy również, ale takim impulsem zdecydowanym z punktu widzenia komunikacji oraz
terenów, które się nam na nowo pokażą będzie dokończenie budowy Racibórz – Pszczyna na naszym rybnickim
odcinku. Na dzień dzisiejszy tereny inwestycyjne, które mamy przede wszystkim nie są naszą własnością
w dużej części. Te tereny należą do Skarbu Państwa. Strefa ekonomiczna, o której też tu dzisiaj wspomniano
wcale nie jest takim najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia gminy. Rzeczywiście miejsca pracy, ale
z drugiej strony, gdy mówimy o wpływach do budżetu gminy to są one dość ograniczone. Także biuro
inwestora działa, trochę cierpliwości w tym wszystkim trzeba, ale myślę, że efekty na pewno będą też za
niedługo widoczne (…)” .
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „(…) Pan Wojciech Student pracuje na dokumencie –
wieloletni program gospodarowania zasobom mieszkaniowym oraz zasobom tymczasowym pomieszczeń
Miasta Rybnika na lata 2014 – 2018. W obowiązującej polityce mieszkaniowej miasta mamy takie założenie,
że im miasto ma mniej mieszkań tym lepiej. I ten dokument jest tak sformułowany, że ta liczba ma spadać. Nie
mówię o tym bez kozery dlatego, że zmienienie tego procesu wymaga sporo czasu, przestawienie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, naszych inwestycji itd. - to trochę zajmie. My nowe rozwiązania w tym zakresie
także zaproponujemy, ale polecam radnym zerknąć do dokumentu, który obowiązuje w tym liście, on jest tak
skonstruowany, że czym będzie mniej, tym ma być lepiej, a wiemy, że tak nie jest”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika: „Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach w Mieście Rybniku
nie było polityki mieszkaniowej. Wielokrotnie Przewodniczący Fudali na Komisji Finansów wyrażał się
negatywnie na temat mieszkań socjalnych i komunalnych. Więc w pierwszej kolejności musi Pani przekonać
swojego Przewodniczącego. Natomiast chciałbym nawiązać do raportu, o którym wspomniała Pani Radna
Gruszka i Pan Prezydent, chodzi o raport światowej organizacji zdrowia w kontekście jakości powietrza
w Rybniku. Jesteśmy rzeczywiście na czwartym miejscu. Tam chodziło o pyły zawieszone PM 2,5. Czuję
pewną bezradność nas jako Rybniczan, samorządowców w tym kontekście, bo tak naprawdę jesteśmy
uzależnieni od dużej ustawy, która powstała w Warszawie, a obecnie jesteśmy uzależnieni od rozwiązań, które
ma przyjąć Marszałek i Sejmik Województwa Śląskiego. Jednocześnie do Marszałka zgłaszają się różne grupy,
które w pewnym sensie lobbują za rozwiązaniami zgodnymi z ich interesami. Niedawno zgłosiła się grupa
związkowców (…) żeby nie eliminować w programach ograniczania niskiej emisji węgla z użytku, co jest
zupełnym pomieszaniem tematu, bo nikt nie chce wycofywać węgla, tylko chodzi o to żeby były normy
dotyczące jakości paliw stosowanych na rynku i dopuszczonych do obrotu, a jednocześnie żeby były normy
dotyczące kotłów, które są ogrzewane na wzór Czech, Francji, Niemiec itd. Na naszym rynku obowiązuje tzw.
wolna amerykanka i każdy może palić co chce, w czym chce. I w sezonie takim jak teraz, jest ciepło było kilka
dni zimno, znowu mamy do czynienia z problemem smogu, a nawet jak jest ciepło, to jak się wchodzi
chociażby do parku tematycznego to można wyczuć palone plastiki. To jest naprawdę potężny problem.
Chciałbym zaproponować podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie. Jeżeli możemy to nie wiem czy do
Marszałka Województwa czy do Rządu, żeby zająć się tym tematem i rzeczywiście te rozwiązania były
stosowane i egzekwowane, bo mamy ustawę, która powstałą i która daje pewne możliwości samorządom
wojewódzkim ale one de facto na chwilę obecną nie są stosowane, jedynie w Krakowie podjęto stanowcze
działania w tym zakresie. To jest moja wolna myśl. W poprzednich latach, miesiącach podejmowaliśmy
uchwały intencyjne w różnej sprawie. W kwietniu w kwestii instytutu onkologii, być może taka uchwała
intencyjna. Inne samorządy być może też pójdą w nasze ślady. (…) jesteśmy członkami Subregionu
Zachodniego. W Katowicach ostatnio inicjatorzy społeczni wystąpili do radnych miejskich z prośbą o przyjęcie
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stosownych przepisów prawa w tym zakresie. Więc może to jest dobry pomysł, żeby po prostu z tym tematem
ruszyć, bo ja po prostu czuje się bezradny w tej sytuacji, a to jest myślę zła rzecz dla nas samorządowców”.
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta Rybnika: „Co do tych mieszkań, których Pan tutaj twierdzi, że Pan
Przewodniczący jest winny, ja uważam, że to jest wina nas, wszystkich radnych, żeśmy takie budżety ustalali
przez te ostatnie lata. A co do wykorzystywania źródła spalania w kotłach, to myślę, tutaj również apeluję do
Pana Prezydenta, aby wykorzystać wiedzę Pana dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który by niejednego naszego mieszkańca nauczył jak
poprawnie i sprawnie spalać w kotłach centralnego ogrzewania”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Ja twierdzę, że każde działanie w zakresie walki z niską emisją jest
potrzebne i bardzo bym chciał podtrzymać na terenie miasta w okresie właśnie letnim, późno wiosennym ten
temat. Jesteśmy chyba w takim momencie i wszystkie badania, które gdzieś tam są robione z jednej strony są
dla miasta niekorzystne ale z drugiej strony myślę, że powodują, że w przestrzeni publicznej coraz poważniej
ten temat zaczyna funkcjonować. Zwracam uwagę, że Wysoka Rada zgodziła się w uchwale budżetowej aby
3 mln zł zostały przeznaczone na walkę z niską emisją. To jest wzrost o 100 %. Wysoka Rada uchwaliła
regulamin, który z punktu widzenia restrykcyjności, a może inaczej mówiąc… lub powołania w kierunku
najczystszych źródeł jest krokiem milowym. I zgodzę - się pojedynczy samorząd problemu nie rozwiąże.
Bardzo bym chciał, żeby akurat w temacie niskiej emisji wśród wszystkich radnych, wśród mieszkańców jednak
była pewna zgodność, tzn. nie możemy się wykłócać w jaki sposób z tym walczyć, tylko musimy jednoznacznie
szczególnie na zewnątrz pokazywać, że trzeba środków, nie tylko i wyłącznie z budżetów gmin, ale z poziomu
minimum województwa, a najlepiej środków rządowych, które będą ten problem próbowały wraz
z samorządem załatwić. Jeżeli chodzi o uchwałę intencyjną - rozpoznamy sytuację na pewno. Ja poruszę temat
na Subregionie Zachodnim, bo być może bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby się nad taką uchwałą
intencyjną pochylić jest właśnie kolejne niekorzystne szczególnie dla rejonu południowej Polski badanie
przedstawione przez WHO”.
Mirela Szutka – Radna Miasta Rybnika: „Chciałam zapytać dla mnie o bardzo istotną rzecz z tego względu,
że nastał dobry czas reaktywowania edukacji regionalnej w Rybniku. Wiemy dobrze, że trwają kursy
prowadzone przez WOM rybnicki - 50 nauczycieli szkoli się w tym kierunku, aby w podstawówkach właśnie
prowadzić te zajęcia edukacji regionalnej. I w tym względzie byłby nam bardzo potrzebne miejsca, gdzie tej
tradycji można byłoby dotknąć i namacalnie doświadczyć. Była mowa o szybie Ignacym. Dzisiaj spojrzałam,
inwestycja zakończona. Troszeczkę tak zamarłam. Myślę, że to na pewno pierwszy etap, dlatego że mowa była
o zupełnie jakby innych zadaniach szybu Ignacy, który… dzisiaj tylko mamy jakieś centrum konferencyjne,
niewielką przestrzeń, jeszcze dzisiaj niezagospodarowaną pod kątem edukacyjnym, dziecięcym czy w ogóle
kreowania jakieś tam rozrywki rodzinnej w naszym mieście. Takie były założenia, muzeum górnictwa były
nawet tam bicie moment pamiętam, bar, różne rzeczy miały się tam pojawić. Czy mamy szansę na to, aby
właśnie z dziećmi pojechać, zobaczyć i z czasem właśnie te rzeczy zaistniały na tym terenie Kopalni Ignacy,
żeby po prostu korzystać z tego w dużo większym stopniu niż dzisiaj?”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pani Radna, ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem edukacji
regionalnej, tzn. powinniśmy pokazywać to skąd się wywodzimy, co się działo na naszym terenie. Myślę, że
generalnie historia Rybnickiego Okręgu Węglowego tego się domaga, domaga się tego Zabytkowa Kopalnia
Ignacy i rok 1792, gdy w Warszawie uchwalono ledwo co Konstytucję 3 Maja, a później w wojnie
o konstytucję, niestety poszła w zapomnienie. W tym czasie na ziemi rybnickiej rozpoczyna się wielka historia
przemysłu wydobywczego, która jest właśnie w pewnym sensie i piętnem, ale i wielką radością i dumą tej
ziemi. Jeżeli chodzi o Kopalnię Ignacy - pragnę uspokoić. Przede wszystkim udało się po wielkich bojach
i pewnych trudnościach przejąć ten teren. A tj. punkt wyjścia, czyli własność. Dzisiaj jesteśmy właścicielami
tego terenu, a to oznacza, że możemy aplikować o środki unijne. Nie chciałbym być źle zrozumiany.
Oczywiście zakończyliśmy pierwszy etap. Pierwszy etap, gdzie dawna stolarnia została zaadoptowana. Myślę,
że Państwo w większości byli w tym terenie. Mamy przystanek autobusowy, chcemy pokazywać ten teren
również osobom które np. korzystają z komunikacji miejskiej. I oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby wpleść
ten teren po całym procesie rewitalizacji. Bardzo bym chciał, żeby też mieszkańcy Dzielnicy Niewiadom w tym
uczestniczyli i pokazać naszym najmłodszym, bo to przecież oni będą tymi generacjami, które mogą być dumne
z naszej przeszłości. Jest też tak nowa Pani Dyrektor podejmie współpracę z Miastem Dorsten w czasie
najbliższej wizyty delegacji miasta w Dorsten, m. in. Pani Dyrektor będzie uczestniczyła w specjalnej
konferencji przygotowanej przez Burmistrza Tobiasa Stockhoffa, właśnie pt. „Stara Kopalnia, nowe życie”.
Nie przypadkowo pracowałem wraz ze stroną miejską nad tym tematem, aby właśnie próbować naszego
partnera w Niemczech - Miasto Dorsten z zabytkową kopalnią pokazać również w Rybniku, a jednocześnie
Rybnik w Dorsten, (…) tym bardziej, że Niemcy mają tutaj bardzo dobre doświadczenia i długie doświadczenia
z całym Zagłębiem Ruhry. Przypomnę, że kiedyś w państwie niemieckim były dwa gigantyczne okręgi
przemysłowe - to właśnie było Zagłębie Ruhry, które właściwie wygasza. Ostatnia kopalnia jeszcze funkcjonuje
z tego co pamiętam w Zagłębiu Ruhry. U nas ten proces jest nieco późniejszy, ale w tym kierunku
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zdecydowanie Pani Radna pójdziemy. Dwa słowa może Pan Prezydent Świerkosz na temat tego co udało się
dotychczas zrobić w temacie edukacji regionalnej (…) Wiem jedno, że z wielkim entuzjazmem nauczyciele do
tego tematu podeszli. Nie spodziewałem się wręcz aż takiej aprobaty i zainteresowania, co tylko może cieszyć”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej nawiązując do Kopalni
Ignacy uzupełnił, że: „(…) trwają prace projektowe. Myśmy dokonali dość skomplikowanej inwentaryzacji tych
obiektów, które przejęliśmy. Ten proces jest zakończony. Teraz programujemy program użytkowy do tych
budynków i jak tylko dostaniemy program zlecimy dokumentację techniczną już wykonania adaptacji tych
budynków na te potrzeby. Także to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Te procesy trwają. Mamy to cały czas
w głowie, także aktywnie działamy w tym kierunku”.
Wojciech Świerkosz – Prezydent Miasta: „Jesteśmy na najlepszej drodze, wszystko zorganizowane.
Z formalnego punktu widzenia takie zajęcia albo ich organizacja wygląda tak, że to dyrektor szkoły włącza
dany przedmiot do wykazu przedmiotów obowiązkowych w danej placówce. W związku z tym wszyscy
dyrektorzy szkół podstawowych złożyli takie prośby do Prezydenta o zgodę na dodatkowe godziny. Wszyscy
uzyskali tę zgodę. W arkuszach organizacji te zajęcia są przewidziane, także po wakacjach - co właściwie już
niedługo - jak nasze dzieci wrócą po wakacjach do szkół, rozpoczniemy pierwszy rok edycji zajęć z edukacji
regionalnej we wszystkich szkołach podstawowych”.
Krystyna Stokłosa – Radna Miasta Rybnika: „W ramach prac Komisji Mieszkaniowej dość często bywam
w terenie i stwierdzam, że dość sporo budynków nie posiada numerów. W związku z tym mam pytanie: kto jest
odpowiedzialny za wyegzekwowanie od właściciela nieruchomości umieszczenia na budynku numeru? I druga
sprawa: na ulicy Żołędziowej jest taki ładny pas zieleni obsadzony drzewami i krzewami i zauważyłam, że ok.
10 świerków jest zupełnie suchych. I w związku z tym mam pytanie: czy jest możliwość żeby je usunąć, bo to
szpeci? One są bez jednej igiełki, takie kikuty po prostu sterczą. Jeśli tak, to bardzo bym prosiła, żeby
odpowiednim służbom zlecić wycinkę tych drzew”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jeżeli chodzi o te numery w kompleksowych kontrolach Straży Miejskiej
oczywiście jest sprawdzany numer, wywóz śmieci itd., ale zwrócę na to uwagę jeszcze Panu Komendantowi.
Jeżeli chodzi o ulicę Żołędziową, pytanie jest o wiek tych drzew przede wszystkim, ale jeżeli to jest tylko nasza
własność, czyli nasz pas drogowy to oczywiście do tematu podejdziemy Pan Prezydent Koper już to zanotował
i będziemy tam robić nowe nasadzenia jeżeli jest miejsce, oczywiście po usunięciu starych”.
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: „Na samym początku chciałbym podziękować za
naprawienie nawierzchni na ul. Stolarskiego. Była brzydka, jest zrobiona. Trwało to dość długo, ale mamy to za
sobą. Następna sprawa: Panie Prezydencie, na koniec 2015 r., w grudniu oddawaliśmy ul. Witosa po tym
generalnym remoncie, który tam był podczas odbioru zauważyliśmy tam kilka usterek i zgodnie z wykonawcą,
w protokole również to jest ujęte, miały być dokonane poprawki. Mówiono, że to wczesną wiosną, pogoda
grudzień - temat zrozumiały, natomiast myślę mamy czerwiec na karku i byłoby dobrze, żeby jednak wrócić
tam do tego, żeby wykonawca w ramach gwarancji poprawił te uchybienia. Następna sprawa: sprawa ul.
Kościuszki. Ten temat już tutaj padł dzisiaj parę razy, natomiast chciałbym przypomnieć że już
3 listopada 2015 r. zwróciłem się do Pana Prezydenta w tej sprawie, natomiast po rozmowie z Panem
Prezydentem doszliśmy do wspólnego przekonania, że trzeba coś z tym faktycznie fantem zrobić, natomiast
prosił mnie Pan Prezydent, żeby po prostu zaczekać na spokojnie. I tutaj zwracałem się o taką zdecydowaną
interwencję (…) związaną z tymi donicami, z tym kortenem, z brakiem tych miejsc parkingowych, które tam są
bolączką. Nie będę odnosił się do tematu czy komuś to się podoba ten korten czy się nie podoba – tj. kwestia
gustu. Natomiast bardzo się cieszę, że Pan Prezydent podjął działania. Trwało to trochę. Już coś się tam zaczęło
dziać, jeżeli chodzi o zmianę ilości tych donic chociażby po tej lewej stronie patrząc od strony dworca
kolejowego, natomiast ta prawa strona z tego co się orientuję ma być robiony projekt. Kwestia tych zatok,
o które wnosiłem w tym piśmie z tego 3 listopada. Myślę, że tj. temat bardzo istotny. (…) Dzisiaj jeżeli pod
sklepem nie ma parkingu, nie ma możliwości zatrzymania się chociażby na 5, 10 minut te sklepy niektóre
umierają, a myślę będzie to bardzo korzystne dla mieszkańców. Druga sprawa: jeszcze jest jedna, akonto tych
zatok, o które wnosiłem do Pana Prezydenta. Jest tematem bardzo istotnym, gdyż są duże problemy z miejscami
parkingowymi, chociażby na politechnice. Tam ten parking jest bardzo mały. Natomiast dzisiaj prawie każdy
student podjeżdża na uczelnię samochodem. Bardzo często w związku z brakiem miejsca tam, ludzie korzystają
z parkingu tego kościelnego tam przy Misjonarzach. Tam jest problem. Bardzo często proboszcz podnosił tą
kwestię, żeby nie parkować tam szczególnie w czasie jak odbywają się śluby, pogrzeby. Po prostu nawet nie ma
gdzie podjechać karawan, gdyż tam jest po prostu pełno. I myślę, że ten kierunek, który podjął Pan Prezydent
w tej chwili, będzie uwzględniał również w jakimś stopniu przynajmniej rozwiązanie tego problemu, bo
doskonale wiemy o tym, że tych parkingów za dużo nie ma, a myślę, że ten kierunek, który podjął Pan
Prezydent w tej chwili pomoże rozwiązać ten problem. Panie Prezydencie, takie krótkie pytanie” czy Pan uważa
ze bezpieczeństwo mieszkańców jest ważne? Pytanie retoryczne oczywiście zadane, natomiast zadałem go
celowo. W związku z tym, że ileś tam już razy rozmawialiśmy i z Prezydentem Koperem i z Panem
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Naczelnikiem Hawlem na temat takiego krótkiego odcinka chodnika na ulicy Jankowickiej. Tam jest
100,150 m góra. Chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi. Tam jest dużo dzieci i naprawdę dzisiaj jedynym
miejscem, którym się mogą poruszać, jest droga, jest ta jezdnia. Ruch tam jest coraz większy. Prawdopodobnie
jak rozpocznie się budowa na tamtym odcinku tego węzła blisko tego gęsiego rynku, że tak powiem, bo tak to
się nazywa, czyli ten ruch załóżmy samochodów jeżdżących tam również na budowę nie tylko tych ciężkich ale
tych technicznych różnych zintensyfikuje się bardzo. Panie Prezydencie zadbajmy tam o bezpieczeństwo
szczególnie tych dzieci, które tam się poruszają oraz również tych mieszkańców. Myślę ten chodnik,
te 100, 150 m nie będzie to aż takim wielkim problemem, żeby po prostu to zrealizować. (…)”
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Rzeczywiście tutaj Pan Radny interweniował jeżeli chodzi
o ul. Kościuszki, rzeczywiście w kontekście miejsc parkingowych m. in. dlatego koncepcja jest tworzona. Co do
ul. Witosa - oczywiście jest na gwarancji i wrócimy do tematu. Jeżeli chodzi o generalnie kwestię miejsc
parkingowych, Wysoka Rado mamy 94 tys. samochodów z tego co pamiętam, a 138 tys. mieszkańców. I tego
w pewnym sensie nikt się nie spodziewał. I my musimy iść w kierunku ano takim, żeby myśleć
o zrównoważonym transporcie i szukać takich rozwiązań, które jednak stopniowo będą wypychać ruch
samochodowy z centrum - tak robią wszystkie miasta dzisiaj na świecie, ponieważ metoda ułatwiania życia
kierowcom w samym centrum doprowadziła do tego, że centra kompletnie są zakorkowane.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa, oczywiście ul. Jankowicka też już po wcześniejszej interwencji Pana
Radnego jest to analizowane i w kontekście Pszczyna-Racibórz np. i do tematu będziemy na pewno
niejednokrotnie jeszcze wracać”.
Ginter Zaik – Radny Miasta Rybnika: „Mam taką informację do Pana Prezydenta przez Stowarzyszenie
Gmin Górniczych w Polsce i zostały sprzedane… raczej Kompania Węglowa i wszystkie pieniążki poszły do
Katowic. Czy jest już jakaś rozmowa na ten temat, żeby faktycznie coś też Rybnik uzyskał z tego? Bo szkody
górnicze i tąpnięcia wszystko działają też na szkodę mieszkańców – tj. jedna taka uwaga. Druga informacja
taka: byłem na wystawie budowlanej w Piotrowicach Wielkich i tam naprawdę można było zobaczyć jakie
piece można używać i w jakich kosztach i czym można palić. (…) Bardzo ciekawa wystawa, bo ja już tam parę
razy byłem i teraz pojechałem w zeszłym tygodniu w niedzielę. Nawet było pokazane, że my tak właśnie my
z tym miałem, a tam certyfikaty dostają piece, w których i miałem idzie palić, tylko zasada palenia. Tu jest
podstawa. I to by było warto się tym zainteresować. I nie takie drogie bo i rabaty przychodziły, to nawet
najdroższy piec wychodził ok. 10, 11 tys., a nie 12, 13 tys.”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika: „Rzeczywiście poruszył Pan Radny bardzo istotną kwestię dla
samorządów na których terenie znajdują się kopalnie czy zakłady, które wchodziły w skład Kompani Węglowej
- byłego podmiotu prawnego. Oczywiście podjąłem działania w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
mamy uchwałę zarządu oraz uchwałę zgromadzenia ogólnego, które wspiera działania gmin górniczych. Rybnik
oraz Ruda Śląska są jakby tutaj liderami tego projektu. Jestem w stałym kontakcie również z Rydułtowami
w tym temacie. Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, aby tutaj
jakby nadać odpowiedni bieg prawny mówiąc najogólniej tym czynnościom ewentualnego odzyskiwania
podatku od czynności cywilno-prawnych, bo o te pieniądze chodzi. Jestem po rozmowie z Prezydentem Miasta
Katowice, który zadeklarował, że Katowice nie będą specjalnie przeszkadzać jeżeli tylko znajdzie się
mechanizm prawny odzyskania tych środków. Podzielam zdanie Pana Radnego, że te pieniądze - podatek
powinien zostać w tych gminach, które co tu dużo mówić mają na co dzień do czynienia z oddziaływaniami
negatywnymi również tych zakładów górniczych. W pewien sposób czujemy się wszyscy, a mówię to
w imieniu prezydentów, burmistrzów, wójtów, gdzie są te zakłady budżetowe trochę mówiąc kolokwialnie
wykiwani, jeżeli chodzi właśnie o ten akt notarialny, który został przedstawiony. Jeżeli chodzi o kwestię tych
pieców przed Urzędem Miasta zresztą chyba z tydzień temu też była taka wystawa nowoczesnych pieców.
Chciałem bardzo, żeby mieszkańcy mieli okazję zapoznania się również z tego typu produkcją. Ja wracam
myślą do regulaminu, który Wysoka Rada uchwaliła. Ta zasada promowania najczystszego źródła - tak jak
najbardziej promujemy najczystsze źródła. Jeżeli nie ma gazu, jeżeli nie ma CO, to wtedy piec na paliwo stałe,
ale jak najlepsze. Tu dotacja za tym idzie. Cel gminy jest jeden - walka o czyste powietrze”.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta Rybnika: „Właściwe nie zamierzałem dzisiaj zabierać Państwu czasu,
aczkolwiek dwie z wypowiedzi sprowokowały mnie do tego, żeby jednak głos zabrać. Po pierwsze Pani
Krystyna Stokłosa poruszyła bardzo ważną w moim przekonaniu sprawę, mianowicie braku w oznakowaniach.
I myślę, że skoro Pani Radna nie wie, to część mieszkańców też może nie wiedzieć. I dlatego pozwolę sobie
odczytać jeden artykuł. Art. 64 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: kto będąc właścicielem, administratorem,
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości niedopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwy ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł. Tej samej karze podlega kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Uważam, że jest to ważne dlatego, że pewnie te
pytanie retoryczne, które zadał Pan Radny Kurpanik Panu Prezydentowi w stosunku do każdego z nas też
byłoby tylko pytaniem retorycznym. A skoro zależy nam na bezpieczeństwie, to musimy pamiętać, że brak tego
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typu oznakowań często utrudnia bądź uniemożliwia dojazd służbom ratunkowym w sytuacjach kryzysowych to pierwsza rzecz. Druga rzecz: dużo dzisiaj - tak akurat poszła dyskusja w tej części - dotyczyło smogu.
W trakcie spotkania, kiedy procedowaliśmy tą uchwałę w sprawie dotacji pojawił się bardzo konstruktywny
wniosek Pana Radnego bodajże Benedykta Kołodziejczyka wtedy, a że ja bardzo nie lubię jak przewodniczący
jakiegoś klubu czuje się bezradny, to chciałbym żebyśmy zrobili to co zaproponował wtedy Pan Benedykt
mianowicie, żeby odbyła się inwentaryzacja wszystkich jednostek miasta, jakie tam są piece. Pan Prezydent był
uprzejmy obiecać tego typu informacje Pani Radnej Gruszka. Ja bardzo bym prosił, dlatego że nie tylko ona jest
zainteresowana, ja również, myślę, że wielu radnych również, gdyby taka informacja mogła się znaleźć na
tablicy ogłoszeń”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Pełna zgoda jeżeli chodzi o te numery. Rzeczywiście my jako miasto
będziemy starali dawać przykład z tej materii. Z punktu widzenia poszczególnych mieszkańców te
sformułowania radnych mogą być nie do końca popularne, ale bądźmy konsekwentni. Takie jest prawo. Jeżeli
chodzi o kwestię smogu – (…) te prace Panie Radny rzeczywiście trwają. Patrzymy na nasz zasób. Mój zastępca
- Wojciech Student (…) odbył dwudniową podróż po zasobach ZGMu, m. in. analizując czym ten ZGM dzisiaj
pali. I to nie są zbyt dobre wieści z punktu widzenia gminy. I będziemy to wyłapywać bez dwóch zdań. Zresztą
na dzień dzisiejszy trwa kontrola NIKu, która m. in. bada to w jaki sposób walczono z niską emisją w ostatnich
latach. Jedno z pytań tej kontroli brzmi - ile tych pieców de facto węglowych na terenie gminy mamy,
w prywatnych mieszkaniach. I ta inwentaryzacja prędzej czy później będzie się musiała odbyć dzisiaj. Wiemy,
że tj. większość oczywiście - ten piec, niestety węglowy. Ja myślę, że też bezradność Pana Przewodniczącego
Kiljańczyka to nie bezradność, która mówi, że nie da się nic zrobić tylko pewne poczucie, że dzisiaj gminy są
osamotnione w działaniach. Bo zwróćmy uwagę, że często mieszkaniec mówi - bo miasto nic nie robi. A ja się
pytam co oznacza w tej wypowiedzi słowo miasto? Ja mogę odpowiadać za budynki użyteczności publicznej, za
budynki oświatowe, które są w gestii i zarządzie miasta, za budynki ZGMu. I tu będziemy dążyć do zmian.
Większość budynków oświatowych, administracyjnych dzisiaj jest emitentem zerowym albo bardzo, bardzo
niskim. Dzisiaj miasto to również mieszkańcy i ich niestety mentalność w dużej części. Stąd mówię o tym, że
jakby trzy elementy: edukacja, dotacja, a później również kara. I myślę, że jakby te trzy hasła powinny zacząć
funkcjonować w przestrzeni publicznej. I liczę tu na wsparcie wszystkich, żeby odważnie jasno mówić o tym
problemie, bo tak rzeczywiście dalej być nie może, żeby nie było pokusy uciekania w tani populizm
w momencie gdy mamy przed sobą konkretnego człowieka, który mówi, że się nie da, bo jest to np. za drogie.
Zadaniem miasta, radnych, prezydenta oczywiście również jest edukacja - po pierwsze, później próba
znalezienia tych środków. I mówię wprost - żadnej gminy w Polsce nie stać, żeby wymienić mieszkańcom
wszystkie piece. Ale ta edukacja i dotacja ma również w domyśle pewien lobbing w różnych sferach samorządu
wojewódzkiego, w sferach rządowych, aby te środki się jednak znalazły. Stąd zachęcam do współpracy i do
wspólnego frontu w tej strategicznej dla Miasta Rybnika dziedzinie”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „Chcę powiedzieć tylko tyle, że nowo zarejestrowane
stowarzyszenie samorządowe - ruch demokratyczny aplikowało o grant do Urzędu Miasta i tam właśnie była
ankietyzacja, żeby razem z zeznaniem podatkowym, które dostarczamy do każdego mieszkańca dostarczyć
także ankietę, żeby wypisał, żebyśmy mieli świadomość i policzyć ilość piecy, które są na węgiel, na muł czy
domy, które są inaczej ogrzewane. To tak na marginesie. W pełni zgadzam się z wypowiedzią Pani Krystyny
Wałach jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Panie Prezydencie niedawno Pan powiedział nam na
spotkaniu, że przestańmy patrzeć do tyłu, zajmijmy się tym co przed nami. Ja powiem tylko tyle, że na
spotkaniu z Panem, który przygotowywał strategię o pomocy społecznej było tak niewielu radnych. Tam była
mowa o mieszkaniach. Zapisane jest w tej strategii, że będziemy budowali 70 mieszkań socjalnych co roku.
Myślę, że my musimy przejść do realizacji, a nie do zapisów. Panie Prezydencie chciałem podziękować za to,
że 12 kwietnia podczas gospodarskiej wizyty w Dzielnicy Niedobczyce mieliśmy okazję wskazać Panu kilka
miejsc, które naprawdę od lat czekały na remont. Energiczna i szybka Pana reakcja jest. Jestem pełen uznania
dla Pana, że tak szybko można było do tych prac przystąpić - chodzi o chodnik na ul. Górnośląskiej od ul.
Obrońców Pokoju, aż do ul. Modrzewiowej. Naprawdę prace ruszyły z kopyta, wyjątkowa sprawa Panie
Prezydencie, dziękuję. Panie Prezydencie w czerwcu 2015 r. zgłaszałem pomysł, aby wykonać galerię
honorowych obywateli Miasta Rybnika. Czy mógłby Pan Prezydent powiedzieć na jakim etapie jesteśmy?
Kolejne pytanie: (…) czy znalazł Pan, Panie Prezydencie już rozwiązanie problemu dowożenia i stojących
autokarów na ulicy Saint Vallier? - dzieci, które są dowożone do Rybnickiego Centrum Kultury. I teraz jeszcze
Panie Prezydencie otrzymałem pismo - pytałem na ostatniej sesji o słynną sprawę. Czy nie uważa Pan, że z tym
protokołem, który został sporządzony na podstawie kontroli przeprowadzonej w tym ośrodku powinni zostać
zapoznani radni? Bo uważam, że wszystkim nam powinno na tym zależeć i my powinniśmy mieć kompleksową
wiedzę jak to wyglądało w tym ośrodku Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. I jedna rzecz jeszcze Panie
Prezydencie - skoro tak dobrze idzie z tym chodnikiem na ul. Górnośląskiej mam prośbę, bo od lat starałem się
o chodnik na ul. Racławickiej. Był tam wypadek wskutek odniesionych. Obrażeń jeden z obywateli Dzielnicy
Niewiadom zmarł. Więc pytam czy jest szansa na to, żeby na tym odcinku ul. Racławickiej ten chodnik
powstał? (…) Dzisiaj zrobiliśmy zmianę w budżecie, gdzie będziemy budowali czy poprawiali istniejący
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parking na skrzyżowaniu Racławicka – Sportowa. Myślę, że ten chodnik na Racławickiej byłby bardziej
potrzebny niż ten parking, bo ten parking dzisiaj tam funkcjonuje”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Panie Radny, dziękuję za te słowa uznania. Rzeczywiście była
gospodarska wizyta, ale też tu trzeba powiedzieć, że dlatego udało się tak szybko rozpocząć te działania - Pan
Radny Węgorz też już kilka krotnie na piśmie interweniował w tych sprawach, stąd te działania, a Prezydent
Koper rzeczywiście też był do tego przygotowany, ale myślę, że moja obecność na pewno pomogła. Jeżeli
chodzi o galerię - udało się dzisiaj upamiętnić jedną osobę - to wybitny żużlowiec Antoni Woryna i taka tablica
zawisła na stadionie. Jeżeli chodzi o honorowych obywateli Rybnika - takie prace się nie toczą. Przemyślę może
jeszcze raz ten problem, bo z jednej strony rzeczywiście być może warto te osoby upamiętniać, (…) większość
z nich żyje i czasem mam takie wrażenie, że chyba nie do końca chcieliby gdzieś tu zawisnąć, (…) ale myślę,
że pamięć o tych osobach jest na terenie miasta istotna. I tu się na pewno zgodzę. Jeżeli chodzi o autokary,
to Rybnickie Służby Komunalne na istniejących parkingach robiły rozeznanie w jaki sposób ten ruch mógłby
się odbywać. Problem jest taki, że blokujemy zbyt duże części tych parkingów, ale na pewno temat domaga się
rozwiązania. Jeżeli chodzi o „Senior-WIGOR” to dwa słowa Prezydent Masłowski, a co do ul. Racławickiej
prace się toczą, Pan Radny Białous też w tej sprawie interweniował. W tej sprawie również jest tak, że myślę że
Rada Dzielnicy dość mocno zabiegała o parking na Sportowej-Racławickiej. I sądzę, że jest to element istotny
dla dzielnicy. O tym już też wiemy”.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta: „Jeżeli chodzi o ośrodek „Senior-WIGOR”, bo jak
rozumiem tego dotyczyło pytanie – nie mamy takiej praktyki, żeby każde postępowanie kontrolne w Urzędzie,
w placówkach dawać radnym. Jeżeli radni o to poproszą, to nie ma żadnego problemu. I w odpowiedzi, która
Pan uzyskał też jest taka wskazówka, że jeżeli Pan sobie życzy to to jest dokument publiczny jak najbardziej do
sprawdzenia, natomiast takich postępowań wydział audytu i my w ramach różnego rodzaju zadań zleconych
organizacjom innym podmiotom robimy tyle, że nie wszystkie udostępniam, ale jak najbardziej można do tego
zajrzeć. Dzisiaj zresztą w poczcie była informacja na temat tego, że ośrodek zgłosił, stowarzyszenie prowadzące
ośrodek, że te postanowienia pokontrolne są zrealizowane. To zostanie zweryfikowane na miejscu”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „W związku z tym, że w międzyczasie pojawiają się
następne wątki, zacznę od dwóch takich krótkich pytań. Wiem, że są robione projekty ul. Woryny i Cyrana (…)
bo dzisiaj przyznać jest się wstyd do tej drogi, która nosi imię Antoniego Woryny i Cyrana. Na jakim etapie są
projekty? Mam nadzieję, że w roku następnym jak będę projekty, będziemy realizować te drogi – tj. jedno
pytanie. Drugie pytanie mam takie: zapewne wielu z nas posiada taka wiedzę, że niektóre miasta odstępują już
od płatnych parkingów w soboty i w niedziele, szczególnie w pasach drogowych. Czy miasto Rybnik również
zamierza podjąć tego typu uchwałę, żeby w pasach drogowych w sobotę i w niedzielę parkingi były bezpłatne?
(…) Natomiast pozwólcie Państwo, że odniosę się tutaj do wypowiedzi kolegi Radnego Cebuli i tak w części
Pani Radnej Krystyny. Rozumiem Pani Krystyno, Pani jest pierwszą kadencję w tej Radzie, temat jest świeży,
wiele rzeczy po prostu gdzieś tam czasami może umknąć. Ja jestem tutaj już trzecią kadencję w tej Radzie,
wiem jak to wygląda i mam nadzieję, że nie możemy zadać takiego pytania czy Rybnik się rozwija, czy jest
stagnacja, czy jest w sposób odpowiedzialny zarządzane, szczególnie jeżeli chodzi o politykę finansową, bo to
się łączy przede wszystkim potem z polityką mieszkaniową itd. Mam nadzieję, że tutaj… nie wiem czy będzie
dobra zmiana, jest. Natomiast jeszcze chcę się odnieść mimo wszystko do (…) mojego sąsiada Radnego Cebuli.
Naprawdę jestem tak trochę zdegustowany niektórymi działaniami i wypowiedziami Pana Radnego. Tutaj nie
będę już komentować oceny realizacji budżetu za 2015 i wstrzymaniu się praktycznie od głosu za udzieleniem
absolutorium dla Pana Prezydenta. Chciałbym się odnieść do kwestii związanej ze słynnym spotkaniem, które
obiło się bardzo daleko i szeroko jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami w szlaku drogi Racibórz-Pszczyna,
gdzie była stacja TVN, prawdopodobnie TVN dotarł do Pana Radnego Cebuli. Nie wiem jak to się stało.
Kwintesencja jest taka, że moim zdaniem Pan Radny Cebula zamiast pomagać, szkodzi. Po prostu szkodzi.
Tutaj, przed chwilą dziękował Panu Prezydentowi, a tam jakby mógł to by ciosał praktycznie na głowie drwa,
że aż głowa bolała. Ludzie, bez przesady. Panie Radny…”
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „Panie Radny, czy Pan kieruje do…?”
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „ … nie, nie, krótki komentarz”.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: „Jeszcze ja prowadzę tę sesję. Więc proszę pytanie
zadawać, ja będę udzielał odpowiedzi temu, który będzie musiał odpowiedzieć. Proszę nie polemizować ze
sobą. (…)”.
Franciszek Kurpanik – Radny Miasta Rybnika: „Zaraz skończę, ale mam prawo Panie Przewodniczący
wypowiedzieć również swoją opinię. Prawda? Panie Radny myślę, że naszym obowiązkiem jako radnych tego
miasta jest pomagać, pomagać ludziom, w trudnych sytuacjach szczególnie. Ci ludzie, którzy mają być
wysiedleni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Natomiast to, że znaleźli się w takiej sytuacji, to nie jest wina
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obecnego Pana Prezydenta i jego ekipy. Przecież Pan chyba sobie z tego zdaje sprawę. To, że udało się w
sposób skuteczny, jeszcze raz podkreślam skuteczny, Panu Prezydentowi uzyskać dotację na budowę tej drogi,
ludzie to należą się tylko oklaski. Skrócenie ewentualnego okresu opuszczenia tych nieruchomości dla tych
ludzi, to nie był wymysł Pana Prezydenta. I nie 3 miesiące – doskonale Pan o tym wie, że tj. ten minimalny
czas, natomiast on nie wchodzi w rachubę w tym wypadku. Przecież niejednokrotnie to było tłumaczone Panie
Cebula. I mam nadzieję, że skończy się destrukcja jeżeli chodzi o tego typu działanie z Pańskiej strony. Mam
taką nadzieję, że tak się stanie i Pan będzie pomagać nam wszystkim i pomagać temu miastu”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Odpowiadając na pytanie dot. ulicy Józefa Cyrana i Antoniego Woryny,
rzeczywiście tutaj prace trwają, dokumentacja projektowa jest tworzona. Wykonanie tej dokumentacji – do
lutego 2017 r. Podzielam pogląd Pana Radnego, że szczególnie nazwisko tutaj dawnego wiceprezydenta miasta
oraz wybitnego żużlowca domaga się, żeby te dwie drogi wyglądały w sposób cywilizacyjnie jakiś taki godny.
Jeszcze kwestia parkingów - nie przewidujemy jeżeli chodzi o sobotę zniesienia opłat. Trwają aktualnie prace
by ujednolicić czas postoju od godz. 8:00 do godz. 18:00 z trzema wyjątkami, ale to jeszcze RSK dokładnie
oznaczy te parkingi myślę w sposób bardziej wyraźny, bo dotarły do nas informacje, że mieszkańcy nie wiedzą
gdzie w niedzielę jest np. bezpłatnie, a jest właściwie wszędzie i z punktu widzenia 1,5 godziny bez płatnego
postoju na których parkingach rzeczywiście taka możliwość jest. Takie pytania były. I te prace nad
ujednoliceniem oraz lepszym oznakowaniem rzeczywiście trwają”.
Tadeusz Białous – Radny Miasta Rybnika: „Chciałem podziękować za regulację studzienek kanalizacji
sanitarnej przy ul. Racławickiej i Mościckiego. I teraz mam taką prośbę o kompleksowy przegląd i regulację
studzienek w całym mieście, a szczególnie w dzielnicach południowych, gdzie występują szkody górnicze i te
nieruchomości są potęgowane przez te szkody. Jedne studzienki są zapadnięte jak te przy ul. Zygmunta Starego
czy wybrzuszone jak na ul. Zamenhoffa za przejazdem kolejowym. I tak po prostu jak jadę tym samochodem,
a mnie trzęsie na każdej studzience, to mnie szlak trafia, że tak powie. A w tym roku w budżecie na
ul. Racławicką jest wpisane 200 tys. na dokumentację, na chodnik. Rozmawiałem miesiąc temu z Panem
Naczelnikiem Hawlem i mówił, że dokumentacja jest przygotowywana. Mam nadzieję, że zostanie
przygotowana i ten chodnik w przyszłym roku powstanie. Taką mam obietnicę od Pana Prezydenta”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Temat studzienek - w pewnym sensie niekończąca się historia, na
bieżąco oczywiście naprawiamy. W tych miejscach strategicznych staramy się to robić w miarę często.
Przyznam się, że wymienione przez Pana Radnego szkody górnicze nie ułatwiają nam zadania , są przypadki, że
po pół roku właśnie mamy nawrót choroby, ale na pewno w tych miejscach przez Pana Radnego wymienionych
spróbujemy podjeść znowu do tematu (…)”.
Andrzej Oświecimski – Radny Miasta Rybnika: „Chciałbym wrócić do tematu planów przestrzennego
zagospodarowania. Ja już kilkakrotnie się zwracałem, co będzie z obwodnicą wschodnią i z infrastrukturą, która
tam ma powstawać wokół tej obwodnicy wschodniej? Czy się coś planuje? Czy Pan Orzeł coś takiego będzie
kombinował, żeby tam można było coś zrobić zgodnie z założonymi planami remontowo-inwestycyjnymi? (…)
Termin rozpoczęcia rewitalizacji ul. Przemysłowej, który bym połączył z resocjalizacją społeczną. Dzisiaj
byliśmy na spotkaniu dot. pomocy rodzinom. I te problemy w tym regionie właśnie występują. I ta
resocjalizacja z rewitalizacją by musiały się złączyć, to w tym wypadku można dużo załatwić jeżeli chodzi o ten
temat. Kiedy będą odpowiedzi Pana Prezydenta po spotkaniach, które się odbywały i jeszcze się odbywają? Bo
Prezydent skrupulatnie zbierał materiały gdzie, co, kogo nurtuje. Czy my jako Rada Dzielnicy dostaniemy takie
odpowiedzi? Dzielnica Piaski – Paruszowiec projekt uzyskała na przegląd dzielnicy, całą historię.
Dowiedzieliśmy się w muzeum, że Dzielnica Piaski – Paruszowiec istnieje od 400 lat (…). Nas interesuje
aktualny okres, przedwojenny, powojenny, zdjęcia, konkretne materiały, żeby pokazać środowisku (…) jak to
wyglądało. Gro mieszkańców Miasta Rybnika znajdowało się kiedyś w dzielnicy i pracowała, Huta Silesia itd.,
(…) wiem, że Pan Prezydent Student ma dużo materiałów, z tego też korzystamy. Jakby Państwo, którzy byli
zainteresowani, pracowali gdzieś w Hucie Silesia w tych latach itd., związani z tą dzielnicą byli, bardzo prosimy
do Filii Biblioteki Nr 4 na Piaskach – Paruszowcu”. Następnie poprosił Prezydenta, aby przypomniał władzom
Karwiny o nazwaniu jednego z tamtejszych rond, rondem rybnickim. Zapytał czy delegacja z Karwiny będzie
uczestniczyć w Dniach Rybnika, ponieważ Rybnicka Rada Seniorów chciałaby się z nimi spotkać. Zapytał czy
będą połączone jednostki organizacyjne Miasta Rybnika np. RSK, Zieleń Miejska, ZGM. Jeśli tak się stanie, to
prosi o informację w tej sprawie. Dodał, że pracownicy tych jednostek są zaniepokojeni tą sprawą, ponieważ
obawiają się utraty pracy.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odpowiedział, że 10 czerwca będzie rozmawiał z przedstawicielami
Karwiny, w związku z tym zapyta o rondo oraz upewni się czy delegacja będzie uczestniczyć w Dniach
Rybnika. Odnosząc się do problemów zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy odpowiedział, że przekazuje je
bezpośrednio do RSK. Uzupełnił, że w tym temacie będzie z Radnym Oświecimskim w kontakcie i że jeżeli
trzeba to będzie konkretna informacja na piśmie. Odnosząc się do łączenia jednostek poprosił, aby „(…) nie
siać paniki. Na dzień dzisiejszy nic wielkiego się nie dzieje. Tak naprawdę analizujemy poszczególne części
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miasta, a w szczególności działalność służb miejskich na tym terenie. Jest zespół, który przeprowadza audyt
właśnie w Zielni Miejskiej, w RSK, patrzy na efektywność, na skuteczność, na firmy zewnętrzne. Jeżeli będzie
się cokolwiek działo, to oczywiście radni zostaną o tym poinformowani. Też leży mi na sercu efektywność tych
służb. (…)”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Na dzień dzisiejszy
obwodnica jest w miejscowym planie zagospodarowania, tzn. cały jej ślad, bo mówimy na pewno o odcinku
pomiędzy byłym przedszkolem i ul. Przemysłową, a ul. Mikołowską. W najbliższym czasie nie planujemy
zmiany tego planu dlatego, że mamy pewnego rodzaju harmonogram prac związany ze zmiana planów
miejscowych i póki co ta droga w planie pozostanie. Natomiast też nie planujemy tam żadnych inwestycji”.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika „(…) Ja nie będę upubliczniał tej rozmowy, którą prowadziliśmy
w samochodzie… ona miała jednak trochę inny cel. Jeżeli którykolwiek radny działa na rzecz dzielnicy to
powinien to Pan tez docenić, a pisma które składałam… chcę przypomnieć, ze w grudniu 2014 r. złożyłem
pismo w styczny 2015 r. odbyła się wizja lokalna, z czego została sporządzona notatka fotograficzna i pisemna,
te dokumenty leża w urzędzie. I proszę rzeczywiście nie starać się nie wmawiać, ze pewne osoby działają tylko
na rzecz dzielnicy. Nie mogę zostawić bez odpowiedzi wypowiedzi Pan Franka Kurpanika. Jestem zaskoczony
tym, ze dzisiaj Pan Franciszek przemówił bo od grudnia 2014 roku Pan Franciszek dziwnie na sesjach nie
zabierał głosu… Nie wiem co się działo! W poprzednich kadencjach 2006-2014 to był pierwszy mówca na sesji,
teraz przez ostatnie półtorej roku Pan Franciszek siedzi i milczy. Dzisiaj przemówił. Pani Franciszku chcę Panu
zadać pytanie proste. Kto wypowiadał się w mediach internetowych w kadencji 2006 – 2014. Cztery osoby w
Rybniku. Wymienić nazwiska ? Większość z nich zaczyna się na literę „K”. Jeżeli Pan chce powiem Jeżeli też
chodzi o moje spotkanie z dziennikarzem bo to był początek. To nie była moja inspiracja Panie radny … ale Pan
może nie wiedzieć oczywiście… ale ja Panu tłumaczę …albo przyjmuje to Pan jako moje wyjaśniane albo Pan
nie przyjmuje. Ma Pan prawo. Spotkanie z przedstawicielem mediów dotyczyło sposobu potraktowania
mieszkańców. Nie było Pana na spotkaniu w Niedobczycach 12 kwietnia gdzie Pan Prezydent – może Pan
Mariusz Węglorz potwierdzić – gdzie Pan Prezydent powiedział, z mają 3 miesiące na to, żeby się
przeprowadzić. Przecież Pan Prezydent tego nie wykluczył… Nie prawda !… nie prawda! Co więcej odsyłam
do artykułu w Nowinach gdzie Pani Asystent Pana Prezydenta Pani Agnieszka mówi wyraźnie o tym, ze taka
informacja padła 3 miesiące na wyprowadzenie się a dobytek zostanie przeniesiony na ul. Górnośląska do
Gimnazjum nr 11. To po pierwsze. Panie Radny, jeżeli Pan mówi o tym, że słyszał Pan od Pan Prezydent
Kuczery kwotę 290 mln zł. na budowę tej drogi to ubolewam nad faktem, ze nie miał Pan słuchu wtedy gdy
w poprzednich kadencjach Pan Prezydent Fudali mówił o tym, ze jest po słowie z Marszałkiem Województwa
Śląskiego i ma obiecane… tak jak dziś Pan Prezydent ma obiecane, tak wtedy miał obiecane 300 mln zł. Pan
Prezydent Fudali on to radnym w kadencji w 2010-2014 mówił, ze ma obiecane pieniądze na budowę drogi
Pszczyna-Racibórz”.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Radnemu Henrykowi Cebula, że
punkt ten dotyczy wniosków, pytań, oświadczeń i interpelacji radnych.
Henryk Cebula – Radny Miasta Rybnika: „(...) Odpowiem Panu Franciszkowi. Jeżeli w którymkolwiek
momencie powiedziałem nieprawdę proszę oddać sprawę do sądu. Ja to wyjaśnię”.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaapelował o spokój na sali.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Na pocieszenie tylko widzę, że Panowie radni są coraz bliżej siebie to
jest może jakiś dobry znak. A ponieważ jak powiedziano jest to miejsce publiczne do jednej rzeczy musze się
ustosunkować. Jeżeli chodzi o te nieszczęsne 3 miesiące. Wchodzimy na plac budowy najszybciej bardzo
wczesną wiosną. Jest tam ok. 16 budynków i rozmowy indywidualnie z tymi osobami, rodzinami są
prowadzone i czekamy dzisiaj na rzeczoznawcę także z tych 50ciu przeszło budynków maksymalnie 16
budynków będzie musiało zostać usuniętych tego placu budowy właśnie jak najszybciej ale to nie są 3
miesiące. Jeżeli chodzi o 3 miesiące pojawił się tu może element ustawy a właściwie mówi o 120 dniach.
Pojawiła się kwota 290 mln, która dzisiaj jest zagwarantowana przez uchwałę zarządu województwa. Jeżeli
byśmy mówili o tym co mógł obiecać Marszałek komukolwiek. To ja odpowiem, ze mógł obiecać wszystko, ale
te obietnice zrealizować to jest całkiem inna sprawa. Ja tez mogę Panu radnemu dużo dzisiaj obiecać, ale bez
odpowiedniego zarządzenia Prezydenta te obiecanki będą tylko obiecankami stad bardzo bym prosił wysoka
rade by nie szafować takimi pojęciami, ze Rybnik miało 300 mln zł w roku 2014 ponieważ dokładne zasady
przydzielania tych kwot pojawiły się dopiero na początku roku 2015. Dlatego trudno mówić o jakichkolwiek
obiecankach. Dzisiaj wiemy, ze będzie jeszcze opinia komisji Europejskiej co do tych kwot. Gdy mówię o
pewnej jedności wszystkich członków wysokiej Rady w dwóch tematach „niskiej emisji”… to również ta
jedność powinna dotyczyć trudnego problemu społecznego jakim jest zmiana miejsca zamieszkania na trasie
przebiegu drogi Pszczyna-Racibórz to jest naprawdę egzystencjalny problem tych mieszkańców ale również
często wielki dramat bo z jednej strony zamieszkując tam dalej i nie robiąc tej drogi w planie zagospodarowania
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są na trasie przebiegu drogi a to znaczy, ze NIK tych domów nigdy nie kupi. Z punktu widzenia jakby
możliwości otrzymania odszkodowania jedynym podmiotem, który może go dzisiaj udzielić jest gmina i ja na
konferencjach prasowych na spotkaniach z dziennikarzami jedną myśl chciałem przekazać w sposób dobitny.
Budujemy! Tak nie mam jeszcze 100 % pewności, ze Komisja Europejska powie Tak twierdzę, że mamy
bardzo duże szanse, ale nie możemy trzymać tych mieszkańców w niepewności. Stad bardzo bym prosił żeby
taki przekaz z tej Sali wszystkich radnych był taki również od Prezydenta, ze te wykupy zostaną
przeprowadzone i ze dzisiaj nie mazanych wątpliwości, ze trzeba to miejsce zamieszkania na trasie drogi
opuścić. Stąd łudzenie że być może trochę będzie odczekać jest dzisiaj bez sensu. Uspokoi się może trochę
sytuacja w okolicach połowy czerwca gdy rzeczoznawcy przekażą konkretne kwoty, które zostaną wypłacone
mieszkańcom i wtedy być może Ci poczują się pewniej i rozpoczną proces poszukiwania działki czy gotowego
budynku mieszkania. Przyznam się, ze na miejscu tych mieszkańców rozpoczął bym te poszukiwania rok temu
po spotkaniu z Prezydentem w lutym. Mogę tylko ubolewać, ze wielu potraktowało to w taki sposób, że:
„mówiono w latach ’70, mówiono w latach ’80, mówiono w latach ’90, teraz też się tylko mówi” No jest tak, że
dzisiaj powtarzam wykupy nastąpią. Stad prosiłbym, aby wszyscy członkowie Wysokiej Rady ten spójny
komunikat mieszkańcom przekazywali dla spokoju społecznego ale tez dla dobra tych mieszkańców”.
Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika poinformowała, że jej wcześniejsza wypowiedz nie miał na celu
negowania polityki zarządzania miastem ale był to apel o zwiększenie wysiłku w kierunku o którym mówiła
wcześniej. Poprosiła Pana Piotr Masłowskiego o przybliżenie sytuacji mieszkaniowej w Rybniku (przelicznik
metrażowy w porównaniu z innymi miastami jak wypadamy).
Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta: „Dokument w zakresie diagnostycznym Strategii Polityki
Społecznej porównuje Rybnik do wszystkich miast które maja pomiędzy 100 a 150 tys. mieszkańców. W wielu
kwestiach wyglądamy bardzo dobrze tak między innymi w kwestii rodziny. Rybniczanie to rodziny
wielopokoleniowe, ze mamy wysoka dzietność jak na to miasto stosunkowo itd. Natomiast rzeczywiście jest
tak, ze dokument wskazuje dwa problemy to jest polityka mieszkaniowa czyli, ze mamy najmniej mieszkań
komunalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. O tym tez już mówiłem wcześniej to wynika
z zaplanowanej wcześniej polityki, którą musimy zmienić. I drugi obszar, który wskazuje jako problemowy, że
w Rybniku mieszkańcy są mało przedsiębiorczy tzn., że mamy mało firm i mało stowarzyszeń i fundacji czyli
podmiotów a rejestrowanych w (…) W całej grupie porównawczej tylko Ruda Śląska wypada gorzej”.
Wojciech Student – Pełnomocnik PM ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „Pan Prezydent
wspomniał, że poświęciłem dwa dni na zapoznanie się z zasobami mieszkaniowymi miasta, ale nie taki
wirtualnymi ale na wszystkich tych lokalizacjach. Mamy taki dokument z 2013 roku to jest uchwał Rady Miasta
dotycząca wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym 2014-2018. I tutaj pojawia się
rzeczywiście mnóstwo problemów to wynika z mojej wizji i niezgodności tego co widziałem z tym co jest w
tym dokumencie. Oczywiście jesteśmy w przededniu żeby ten dokument przepracować i ponownie go uchwalić
nie patrząc na to że data końcowa to 2018 rok. Nie będę komentował całości tego dokumentu. Fakt jest ze na
dzień dzisiejszy jest 4800 lokali a ten dokument w samym początku we wprowadzeniu tak naprawdę zawiera
informację ze te zasoby będą wynosiły prognostycznie 3000 tys lokali. Miom zdaniem to jest co najmniej
o 2000 tyś za mało więc to już jest zasadnicza wada twego dokumentu. To nie jest nawet wniosek to jest teza,
a reszta napisana jest po kątem że ta teza jest właściwa Druga wręcz porażająca rzecz t o jest to że ponad 90%
tych lokali jest ogrzewane kotłami węglowymi. To jest porażająca wiadomość, a w tym programie nie ma ani
słowa na temat polityki remontowej dotyczącej wprowadzenia tam ogrzewania sieciowego. Tak naprawdę
z sieci mamy zasilany tylko jeden zespół mieszkaniowy ul. Poligonowa Dzielnica Kłokocin pozostałe budynki
ogrzewane są piecami węglowymi… kotłami. Także bardzo dużo trudnych spraw przed nami. Musimy
całkowicie przepracować ten dokument w najbliższym czasie nie czekać tam bo to… i na pewno mamy to na
uwadze”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta Rybnika: „Nie chciałem zabierać głosu, ale poziom hipokryzji dzisiaj
niektórych wypowiedzi wymaga takiego komentarza. Nie wiem czy sobie wszyscy Państwo radni zdajecie, ile
kosztuje wysiłku, wiedzy i czasu napisanie projektu czy wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego w tej nowej perspektywie. Kosztuje to dużo więcej pracy niż w tej
starej. Proszę Państwa krytykowanie zarządu miasta – to nie, że komuś kadzę i słodzę, to wcale tak nie jest,
krytykowanie za jakieś rzeczy zarządu Miasta Rybnika, które są wygodne do krytykowania, zapominanie o tych
bardzo ważnych sprawach, które im się udało zrobić przy naszym wsparciu, tj. po prostu mega nieuczciwa
rzecz, nie wolno tak postępować. Mam wrażenie, że myśmy przeszli troszeczkę jak gdyby tak bez głębszej
refleksji nad tym jak wielkim sukcesem jest ta dotacja na drogę Racibórz-Pszczyna dla Rybnika i w skali kraju i
w skali województwa, a w skali naszego subregionu tj. mega obiektywny sukces. Ludzie, którzy napisali ten
projekt, Prezydent Miasta nasz i cały zarząd, którzy lobbowali za tym też, bo wiem, że takie… spodziewam się,
nie wiem, ale spodziewam się, że takie działania miały miejsce, tj. proszę Państwa mega sukces. Zaraz powiem
dlaczego. Po pierwsze jest to tak wysoka kwota, o której inne miasta mogą sobie tylko i wyłącznie pomarzyć,
bo po pierwsze nie mają wkładu własnego, żeby to zrealizować, po drugie nie mają tak mądrych ludzi, którzy to
NESOD: 2016-53815
Przyg.: BR/89

24/33

napiszą i po trzecie, nie mają takiego silnego Prezydenta, który ma silny lobbing w województwie śląskim, bo
Państwo pewnie wiecie, że pozycja Rybnika w Zarządzie Województwa Śląskiego czy w ogóle na forum
województwa śląskiego nie jest zbyt mocna. Tam inne miasta mają że tak powiem większe przebicie (…) niż
my. To są obiektywne fakty, które można sobie sprawdzić w statystyce. Po drugie należy powiedzieć, że jeżeli
ta droga powstanie, to to już jest bardzo duży sukces jeśli chodzi o potencjalnych przedsiębiorców,
o przewietrzenie miasta, o dojazd do autostrady – to są tak oczywiste rzeczy niby, ale my się musimy wszyscy
tym cieszyć i w taki sposób to przekazywać mieszkańcom, a my – też mówię o sobie – przychodzimy tak jakby
to było nic takiego napisać taki projekt, uzyskać dofinansowanie tak jakby to sobie każdy za przeproszeniem
głupi mógł to napisać. Proszę Państwa każdy z nas (…), który napisał jakikolwiek grant chociażby na 10 czy na
15 tys. wie, jak tj. trudne. Napisanie wniosku na 290 mln tj. po prostu mega trudne i tam jest 1000 powodów
formalnych dla których można ten wniosek odrzucić. I Ci z Państwa, którzy tego nie wiedzą, Ci z Was to ja
Wam o tym powiem, bo sam piszę te projekty. I tutaj naprawdę nie możemy być takimi hipokrytami, musimy
być uczciwi sami w stosunku do siebie. I Panie Prezydencie druga sprawa: (…) wiemy, że odbyły się dwa
spotkania w sprawie osób niepełnosprawnych, m.in. ja byłem inicjatorem. I teraz nadszedł czas, żeby zrobić
trzecie spotkanie, na którym chciałbym zaprezentować radnym nie wszystkim, bo nie będzie miejsca (…) ale
przewodniczącym komisji i przedstawicielom tych luźnych, że tak powiem związków radnych pomysł,
wizualizację na ten duży obiekt dla niepełnosprawnych i dla ludzi starszych. Planowałbym zrobić to spotkanie
w czerwcu tego roku. I tutaj prośba do Pana Prezydenta - Pana Kuczery, Pana Masłowskiego, do Panów
Prezydentów, ja mam listę osób do zaproszenia, jest to 15 osób. Są to prezydenci miast, są to europosłowie –
oni są z PO, z PiSu, z innych ugrupowań, jest też Pan Olbrycht, są prezydenci miast, w których takie ośrodki
działają. Gdyby Urząd Miasta wystosował takie zaproszenie, to by miało taki lepszy gatunek, większą wagę by
być może miało to zaproszenie. Zrobilibyśmy to pod koniec września, ja bym tą listę przekazał Panu
Prezydentowi, bo jakbyśmy to wysłali już teraz z możliwością potwierdzenia kto będzie, to wtedy mielibyśmy
pewność, że to spotkanie się uda i na tym spotkaniu też byśmy usłyszeli jakieś tam doświadczenia innych miast,
ile to kosztowało ile to jest potrzebnych hektarów ziemi. Radni z komisji, przewodniczący komisji też by się
mogli wypowiedzieć, ale byłby to kolejny etap albo na drodze do wybudowania takiego ośrodka albo żeby sobie
powiedzieć szczerze, że po prostu na to szans nie ma, bo chociażby nie znajdziemy w mieście takiego obszaru,
bo to musi być teren od powiedzmy dwóch do czterech hektarów. I tu bym prosił Panów Prezydentów o pomoc,
żeby to w ten sposób zrobić, ale żeby też zaprosić media, bo też to powiem: jak były te spotkania, też na tych
spotkaniach byli radni, ani wzmianki nie było w Gazecie Rybnickiej o tym. Szkoda, bo o innych rzeczach też są
takiego wzmianki, ale tutaj to nie jest złośliwość, ale też chciałbym, żeby osoby, które mają te dzieci
niepełnosprawne, dorośli niepełnosprawni wiedzieli, że tutaj w Radzie Miasta, bo to nie tylko ja się zajmuję tą
tematyką pewnie, mieli takie poczucie, że coś chcemy zrobić, iść dalej i pomóc tym osobom”.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Żeby nie przedłużać będziemy w kontakcie w tym temacie. Na pewno
jakby los osób niepełnosprawnych jest ważny i te dwa spotkania, które się odbyły były dość twórcze. Konkretne
rozwiązania wymagają też konkretnych spotkań. Myślę, że często w bardzo wąskim gronie, by można wyjść na
nieco szerszą przestrzeń, oczywiście też jakby zaplecza wszystkich np. służb finansowych itd., ale będziemy
w kontakcie i to spotkanie się odbędzie”.
Anna Gruszka – Radna Miasta Rybnika zapytała, w którym roku został złożony wniosek od dofinansowanie
drogi Racibórz-Pszczyna.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odpowiedział, że w 2015 roku.
17. Zakończenie sesji.
Andrzej Wojaczek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta o godz. 21:00 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 19
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 1
Anna Gruszka –
Głosowanie 2
Tak 16
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
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 5
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik –
Głosowanie 3
Tak 16
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO

NESOD: 2016-53815
Przyg.: BR/89

26/33

Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 5
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik –
Głosowanie 4
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 6
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
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Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 9
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 11
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
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Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 12
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 –
Nie 0
Wstrzymało się 1
Ginter Zaik –
Głosowanie 13
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
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Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 15
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 16
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 17
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Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 18
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 19
Tak 20
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Arkadiusz Szweda 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 -
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Ginter Zaik –
Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 20
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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 21
Tak 21
Malgorzata Piaskowy BSR
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura BSR
Andrzej Oswiecimski BSR
Tadeusz Bialous BSR
Mariusz Weglorz BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda 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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