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Protokół nr XXV
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 6 października 2016 r.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz
Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
6. Odwołanie dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
7. Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta.
8. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta.
9. Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta.
10. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Przyjęcie zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
12. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
13. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
14. Zakończenie sesji.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich
zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności (załącznik do protokołu) stwierdził, że obecnych jest
25 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Kolejno poinformował Wysoką Radę
o nowym składzie Klubu Radnych BSR, w skład którego wchodzą: Adam Fudali – Przewodniczący Klubu,
Ewa Ryszka, Michał Chmieliński, Andrzej Wojaczek, Krystyna Wałach oraz Maria Polanecka-Nabagło.
Następnie dodał: "Proszę Państwa chciałem zgłosić moją rezygnację i powiedzieć parę słów uzasadnienia. Jak
sobie przypominam, to jeszcze było tam w tym miejscu, gdzie teraz siedzi Pan Lazar, byłem wybierany na
Urząd Prezydenta Miasta. Było to 16 lat temu. Temu Urzędowi, temu miastu poświęciłem się bez reszty przez
16 lat. I przyszła taka sprawa, która się nazywa w dyplomacji choroba, a tj. u mnie, w moim przypadku
autentyczne, rzeczywiście stan mojego zdrowia można powiedzieć z dnia na dzień, żeby nie powiedzieć
z godziny na godzinę się pogarsza i chciałem zgłosić Wysokiej Radzie moją rezygnację ze stanowiska
Przewodniczącego Rady Miasta. I może parę takich wątków osobistych. Proszę Państwa, do wszystkich to
jakby chciałem powiedzieć, 16 lat (…) temu zakochałem się proszę Państwa. Zakochałem się w moim mieście.
I ten okres taki odkochania się pomimo choroby trwał długo, bo to nie jest takie proste, żeby się od razu
odkochać. Mam oczywiście wiele tutaj jeszcze spraw w mieście, które chciałbym, żeby zostały załatwione po
myśli mieszkańców, ale i dla dobra mieszkańców. Jest to teraz doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim
tym, z którymi współpracowałem. Chciałem szczególnie podziękować moim byłym zastępcom, którzy jak
byłem Prezydentem Miasta byli moimi zastępcami - bardzo serdecznie im dziękuję, ale chciałem podziękować
przede wszystkim Wysokiej Radzie, bo proszę Państwa to myśmy podejmowali decyzje bardzo trudne o wielu
inwestycjach. O inwestycjach takich znanych już bardzo, tj. budowa kanalizacji w trudnych czasach. Nikt tego
nie robił jeszcze. Myśmy sami próbowali wybudować 600 km kanalizacji i to się nam zdecydowanie udało. (...)
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Bez Rady nigdy w życiu nie byłby w stanie tego zrobić. Więc chciałem serdecznie podziękować za wspieranie
mnie, za te 16 lat i teraz za ten krótki okres chciałem również bardzo serdecznie podziękować. Proszę Państwa,
chciałem podziękować tym, którzy stanowili o filarze tego mojego Stowarzyszenia, które się nazywało
w końcowym etapie Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik. Chciałem podziękować tym filarom, czyli mam
tutaj na myśli Pana Andrzeja Oświecimskiego, mam tutaj na myśli Pana Jana Murę. Bardzo im dziękuję za tą
współpracę. Dochodzimy do nowych czasów, do nowych rozwiązań i śmiało do przodu. Najważniejszą sprawą
dla mnie - zresztą ktoś nawet przejął to hasło ode mnie - miasto jest najważniejsze. Potwierdzam jeszcze raz miasto jest najważniejsze."
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta Rybnika w imieniu grupy 13 radnych wnioskujących o zwołanie sesji,
złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu pkt.:
- 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
- 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście,
- 13. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Dodatkowo w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Miasta również w imieniu tej grupy poprosił
o wycofanie pkt.:
- 7. Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta,
- 8. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta,
oraz o dodanie w ich miejsce pkt. - przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta.
Kolejno poprosił Biuro Obsługi Rady o rozdanie radnym projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji
Przewodniczącego Rady Miasta, w celu zapoznania się przez radnych z tym projektem. Stosowny wniosek
o zmianę porządku obrad został złożony na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. (załącznik do protokołu).
Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/
Za – 23 radnych
Przeciw – 1 radny
Wstrzymał się – 1 radny
W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta. /Głosowanie 2/
3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. /Głosowanie 3/
4. Odwołanie dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta. /Głosowanie 4-5/
5. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta. /Głosowanie 6/
6. Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta. /Głosowanie 7/
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. /Głosowanie 8/
8. Przyjęcie zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta. /Głosowanie 9/
9. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta. /Głosowanie 10/
10. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
11. Zakończenie sesji.
2. Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 2/
Za – 25 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz
Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Adam Fudali – Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały. Dodał, że zgodnie ze Statutem
Miasta Rybnika, Komisja Skrutacyjna może liczyć od 3-4 radnych, natomiast przedłożony projekt uchwały
przewiduje powołanie w skład Komisji 3 radnych. Następnie poprosił o podawanie kandydatur do Komisji.
Maria Polanecka-Nabagło - Radna Miasta Rybnika zgłosiła kandydaturę Radnej Krystyny Wałach.
Krystyna Wałach - Radna Miasta Rybnika wyraziła zgodę na kandydowanie.
Arkadiusz Szweda - Radny Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Lazara.
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Jerzy Lazar - Radny Miasta Rybnika wyraził zgodę na kandydowanie.
Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika poinformował, że w związku z tym, że na początku sesji
Przewodniczący Rady Miasta złożył rezygnację, w imieniu grupy 13 radnych wniósł autopoprawkę do
przedmiotowego projektu uchwały, zgodnie z którą:
- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania
i wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczącego Rady Miasta”,
- natomiast §1. „Powołać Komisję Skrutacyjną w celu odwołania i wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miasta oraz wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 6 października 2016 r. w składzie.”
Następnie zgłosił kandydaturę Radnej Krystyny Stokłosy.
Krystyna Stokłosa - Radna Miasta Rybnika wyraziła zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym skład Komisji Skrutacyjnej przedstawiał się następująco:
- Krystyna Wałach,
- Jerzy Lazar,
- Krystyna Stokłosa.
Przystąpiono do głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej: /Głosowanie 3/
Za - 24 radnych
Przeciw - 1 radny
Wstrzymało się - 0
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 5 minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna
wybrała spośród siebie Przewodniczącego.
/Po przerwie/
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Radna Krystyna Stokłosa.
4. Odwołanie dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Arkadiusz Szweda - Radny Miasta Rybnika: "Chciałem poprosić wnioskodawców, żeby przedstawili
argumenty, którymi się kierowali zgłaszając taki wniosek, zwłaszcza w sytuacji, że nie chodzi o odwołanie
przecież wszystkich Wiceprzewodniczących, całego Prezydium Rady Miasta, tylko konkretnych dwóch osób.
I jako Radny i jako mieszkaniec chciałbym znać powody takiego wniosku tym bardziej, że w mojej osobistej
opinii zarówno jeden jak i drugi Wiceprzewodniczący to są osoby bardzo doświadczone, od wielu lat
zaangażowane w sprawy mieszkańców, bardzo aktywnie działające i trudno im odmówić i doświadczenia
i zaangażowania i wydaje mi się, że jest dość trudno podać realne powody, merytoryczne powody takiego
działania ze strony wnioskodawców chyba, że mamy do czynienia ze skokiem na stołki. Jeżeli tak jest, to też
proszę o potwierdzenie, że tak właśnie jest."
Andrzej Wojaczek - Radny Miasta Rybnika: "Pan Radny Arkadiusz mnie uprzedził Panie Przewodniczący.
Właśnie chciałem się dowiedzieć od tych wnioskodawców również za co jesteśmy z Panem Przewodniczącym
Murą odwoływani?"
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: "Ja mam pytanie do jednego z Wiceprzewodniczących, mianowicie
do Pana Radnego Jana Mury, bo jak widzimy dzisiaj we wniosku grupy 13 jest odwołanie tylko dwóch radnych.
Po pierwsze chcę uświadomić wszystkim, że mamy trzech Wiceprzewodniczących Rady więc z tego co
wnioskuję Pan Benedykt Kołodziejczyk zostaje na tym stanowisku, a skoro Jan Mura zasilił szeregi tej koalicji
13, to jaki jest powód, żebyśmy odwoływali Pana Jana Murę? Ja myślę, że do tej pory wywiązywał się ze
stanowiska dobrze i powinien na tym stanowisku zostać."
Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika: "Jeżeli chodzi o argumenty, zostały one przedstawione przez
13 radnych na wspólnej konferencji prasowej w oparciu o oświadczenia. (...) Te informacje zostały podane do
publicznej wiadomości. Państwo mieliście okazję, żeby się z tymi informacjami zapoznać. Jeżeli chodzi
o określenie Pana Radnego Szwedy, to myślę, że nie przystoi mówić na tej sali o skoku na stołki w taki sposób
kolokwialny. Wnoszę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej części sesji. Proszę o przegłosowanie
wniosku."
Łukasz Dwornik - Radny Miasta Rybnika: "Dzisiejsza sesja jest dość specyficzna. Dobrze o tym wiemy i nie
dyskutujemy nad uchwałami stricte merytorycznymi dla dobra miasta, tylko nad uchwałami stricte
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personalnymi, których konsekwencją jest zmiana struktury Rady Miasta przede wszystkim jeśli chodzi o osoby
funkcyjne. Panie Radny Adamie Fudali - już tak mi wypada powiedzieć, wydaje mi się, że ta ostatnia sesja,
która miała miejsce i co do której mieliśmy dużo wątpliwości, jeśli chodzi o Pana sposób jej prowadzenia,
ewidentnie była spowodowana pewną niedyspozycją, o której był Pan uprzejmy wspomnieć na początku
swojego wystąpienia. Moje wątpliwości dot. czy tj. główny powód Pana odwołania? Czy za tym odwołaniem
nie mamy innych argumentów? Skąd wyciągam taki wniosek? Za ostatnią Pana niedyspozycją wg mnie kryje
się pewnego rodzaju tło. Tło, które zostało nakreślone wyłącznie i zarówno przez Pana Prezydenta jak również
przez radnych Platformy Obywatelskiej, a które niestety ma kolor dość szary i ponury. I tj. główny powód
przedłożonego wniosku o Pana odwołanie. Od dawna wiemy, że część radnych BSR została wybrana w moim
przekonaniu nie dlatego, żeby Pana wspierać, ale dlatego, żeby uzyskać mandat radnego. Czy tj. konsekwencja
słabego kręgosłupa czy też w ogóle jego posiadania, tj. inna kwestia, natomiast to co się stało w ostatnim
tygodniu wg mnie możemy użyć stwierdzenia, że pierwszy raz w tym mieście nastąpiła swego rodzaju
deprawacja władzy. Deprawacja władzy, która temu miasto nie będzie służyć. Idąc dalej, można było odnieść
wrażenie i tj. wrażenie nie tylko nas jako radnych albo przynajmniej części radnych, ale też części mieszkańców
- nastąpił skok na BSR. I część radnych niestety temu skokowi się poddała i się wyłamała. Dzisiaj są w innej
formacji. Tj. przykre, tj. przykre, bo wydawało mi się, że po tej ostatniej sesji można było wspólnie usiąść
i zawrzeć pewien konsensus, którego skutkiem mogłaby być albo Pana rezygnacja albo Pana odwołanie, ale za
obopólną zgodą. Tak się niestety nie stało. Ubolewam też, że niestety Panie Prezydencie, Pan naprawdę bardzo
ładnie mówi, natomiast za tymi słowami często budzi się we mnie przekonanie, że kryje się taka orwellowska
nowomowa, że coś jest ładne i piękne, a tło jest szare i ponure jak ten smog w Rybniku."
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika: "Szanowni Państwo przed chwilą Przewodniczący Klubu Radnych
PO - Pan Wojciech Kiljańczyk odwołał się do tej informacji, z której mieliśmy czerpać wiedzę odnośnie
stworzenia tego nowego układu w Radzie Miasta. Ja też dokładnie 29 przeczytałem tę informację i byłem
zaskoczony tym, że została wymieniona grupa radnych, która powiedzmy będzie wspierała więcej niż można
Pana Prezydenta Kuczery. Przeczytałem też wtedy w informacji, że Pan Mariusz Wiśniewski jest Radnym
niezależnym. Proszę Państwa ja bym skreślił przedrostek nie i zostawił tylko, że Pan Mariusz Wiśniewski jest
Radnym zależnym. Przypominacie sobie Państwo czerwiec ubiegłego roku, gdy na sesji pytałem dlaczego
dwukrotnie wzrosła wartość dotacji dla stowarzyszenia, któremu przewodniczył Pan Mariusz. Więc wtedy na to
pytanie: o ile wzrosła ilość uczestników - dzieci korzystających w tym stowarzyszeniu z tych zadań, wtedy Pan
Prezydent Masłowski nie umiał mi na to pytanie odpowiedzieć i skierował informację, żeby odpowiedział na to
pytanie Pan Mariusz Wiśniewski. Chcę poinformować, że na pytania, interpelacje radnych odpowiada
najczęściej zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miasta - statut miasta, odpowiada Pan Prezydent. Ze zdziwieniem
przyjąłem ten fakt, że Pan Mariusz Wiśniewski odpowiedział mi, że liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
nie wzrosła, ale podniosły się standardy tych dzieci. Mam pytanie: o ile wzrosły standardy pozostałym dzieciom
Miasta Rybnika? Czytałem także, że niezależnym Radnym jest Pan Ginter Zaik. Proszę Państwa, z przykrością
informuję, że podczas obrad zarządu Stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny, którego jesteśmy
reprezentantami z Panią Anną Gruszka, gdy debatowaliśmy nad udzieleniem absolutorium Panu Prezydentowi
za rok 2015 - w tym miejscu chcę przypomnieć, że Pan Ginter Zaik został Radnym 14 grudnia 2015 r. - więc
podczas tego spotkania na zarządzie rozmawialiśmy, debatowaliśmy, dyskutowaliśmy o materiałach
przedstawionych radnym, Pan Ginter Zaik jednoznacznie i jednobrzmiąco wypowiedział się, że nie będzie
głosował, ani nie będzie wstrzymywał się od głosu, będzie popierał Pana Prezydenta Kuczerę, bo dogadał się
z nim i będzie miał coś wykonane. Dlatego kieruję pytanie do Pana Prezydenta Kuczery: co będzie miał Pan
Ginter Zaik wykonane za to, że podczas głosowania nad absolutorium poparł Pana wniosek? I teraz chciałem się
jeszcze odnieść do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Kiljańczyka, bo tutaj rzeczywiście z treści czytamy:
"Chcemy wspierać Prezydenta Piotra Kuczerę. Istotny jest wizerunek miasta, wizerunek mieszkańców, radnych.
Stąd też podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta - Adama
Fudalego". Mam pytanie: w którym miejscu uchybił (...) wizerunek Miasta Rybnika, wizerunek mieszkańców
i wizerunek radnych Pan Przewodniczący Fudali, jakby osłabił albo go nie powiem co? Mam pytanie: kto dał
Panom taką władzę Panie Przewodniczący Kiljańczyk, kto dał Panu taką władzę, że Pan może się wypowiadać
w imieniu radnych? (...) Jeżeli Pan reprezentuje grupę radnych PO, to powinien Pan rzeczowo i konkretnie
napisać, że reprezentuje Pan grupę radnych PO. Ja nie życzyłbym sobie, żeby Pan wypowiadał się w moim
imieniu. Kolejna rzecz, mam pytanie dot. wizerunku mieszkańców: w jaki sposób powiedzmy Przewodniczący
Rady Miasta wpływa na wizerunek mieszkańców? Zaskoczony jestem taką wypowiedzią człowieka
inteligentnego. Po trzecie, chcę przypomnieć, że Pan w wyborach w listopadzie 2014 r. uzyskał ponad 300
głosów, więc tu nie powoływałbym się na ten wizerunek wszystkich mieszkańców tego miasta. I mam pytanie
do Pana Mury, który tu pisze, że "mając dobro Miasta Rybnika na uwadze rozumiane jako stabilne poparcie dla
działań Pana Prezydenta w okresie strategicznych inwestycji oraz z szacunku z Urzędu do Prezydenta, Urzędu
Przewodniczącego Rady Miasta oraz samej Rady, a przede wszystkim wyborców i mieszkańców Rybnika
podjęliśmy zdecydowane kroki w celu umożliwienia Prezydentowi skutecznych i spokojnych działań na rzecz
szeroko rozumianego rozwoju naszego miasta". Panie Wiceprzewodniczący Mura, ja słyszałem wielokrotnie
w sali obok przed posiedzeniami komisji, że dobro naszego miasta jest najważniejsze. Wielokrotnie Pan to
mówił: dobro naszego miasta. Chcę Panu przypomnieć fakt, że w ubiegłym roku na jednej z sesji Wy jako
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koalicja: Pan Kłosek, Pan Wiśniewski, Pan Mura - jako reprezentanci Boguszowic zgodziliście się na
przygotowanie uchwały, w której miał zostać sprzedany teren, na którym młodzież z Boguszowic grała w piłkę.
Dopiero Radna Anna Gruszka zwróciła uwagę, że przecież tj. boisko. Wtedy ten fakt potwierdził Pan
Wiśniewski, a dzisiaj... (...). Więc dlaczego wtedy Pan przed sesją na spotkaniach z Prezydentem, czytając
materiały na sesję nie wycofał tego pkt, tylko musiała to zrobić Pani Radna Anna Gruszka na sesji prosząc Pana
Prezydenta? I dziękuję Panu Prezydentowi za to, że się z tego pomysłu wycofał, bo dzisiaj młodzież
Boguszowic ma przepiękne boisko. Jeszcze jedna smutna sprawa. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do
Pana Radnego Mariusza Węglorza: czy prawdą jest fakt, że przed ogłoszeniem tej informacji, że będzie Pan
w grupie 13, spotkał się Pan z przedstawicielami BSRu i postawił im warunek: będę kandydatem na Prezydenta
za 2 lata i będę Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, i jeżeli tych warunków nie spełnicie, odchodzę?
Tj. szokująca informacja proszę Państwa. Tj. szokująca informacja, porażająca. Jeżeli my na takich nogach
budujemy stabilną pozycję w mieście, Rady Miasta, koalicji, to ja Wam tylko współczuję".
Arkadiusz Szweda - Radny Miasta Rybnika: "Ja rozumiem, że Pan Przewodniczący Kiljańczyk nie
odpowiedział na moje pytanie wyłącznie dlatego, że albo takich powodów nie ma, albo się ich wstydzi
i niezależnie od nazywania sytuacji i słówek, ze które próbuje mnie Pan łapać, nazywajmy rzeczy po imieniu.
Co więcej, w sytuacji braku odpowiedzi na tak podstawowe pytanie o merytoryczne powody odwołania dwóch
zasłużonych samorządowców z ważnych funkcji w Prezydium, rodzi się we mnie kolejne pytanie o tożsamość
tej grupy 13. Chciałbym i myślę, że po pierwsze mieszkańcy zasługują na uzasadnienie Panie Przewodniczący.
Na tej konferencji odnośnie odwołania tych dwóch Wiceprzewodniczących nie ma absolutnie żadnej wzmianki,
chyba że dziennikarze nierzetelnie zrelacjonowali Pana wystąpienia np., o co ich nie podejrzewam. Powtarzam
jeszcze raz: mieszkańcy zasługują na to, żeby wiedzieć dlaczego chcemy odwołać. Chcemy znać też tożsamość
Rady i radnych. Dlaczego? Dlatego, że w grupie tych 13 osób, ten skład jest bardzo dziwny. Jest tam np. taki
polityczny podróżnik - Pan Ginter Zaik, wybrany z list PiSu, który (...) zakotwiczył się tylko na chwileczkę
w stowarzyszeniu, potem odszedł właściwie wspierając Platformę, jest w koalicji z Platformą Obywatelską, co
wydaje mi się dla jego wyborców jest pewnego rodzaju szokiem. Co więcej, cena za jaką to zrobił wg naszych
informacji, z tego co widzieliśmy wszyscy w budżecie, taniutko, jedyne 600 tys. na wóz strażacki. Tylko, że dla
niego mam szacunek dlatego, że on przynajmniej zawalczył o coś dla swojej społeczności. On nie walczył
o stołki. Powtarzam jeszcze raz pytanie Panie Przewodniczący, jeżeli Pan się wstydzi ja to przyjmuję, nie musi
Pan odpowiadać, ale proszę podać merytoryczne powody odwołania tak dwóch zasłużonych samorządowców".
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika: "Myślę, dyskusja poszła nie na te tory, gdzie miała. Pragnę
przypomnieć szczególnie tym młodszym radnym, stażem przede wszystkim, że uzasadnienie nie jest
wymagane, nie musi być. A chcę przypomnieć, że również takie uzasadnienie ze strony wtedy BSRu i Pana
Prezydenta Fudalego - jak był Prezydentem, również nie padło, o które się zwróciłem do niego. Był to 2007 r.
jak został odwołany Przewodniczący Rady Miasta - Pan Marek Krząkała oraz moja skromna osoba. To gwoli
wyjaśnienia, czyli nie musimy mówić dlaczego, odwołujemy (...). Nie chcę tutaj oceniać wypowiedzi ani
jednego kolegi, drugiego kolegi. Myślę, nie o to chodzi. Zajmijmy się programem sesji. Podstawowy temat
dlaczego się zgłosiłem: Panie Przewodniczący, już dawno temu padł wniosek formalny. I pragnę przypomnieć,
że jeżeli pada wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tym pkt, należy przeprowadzić głosowanie w tej
materii".
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: "Tj. trochę taka publiczna spowiedź można powiedzieć. Pan
Mariusz Węglorz rzeczywiście miał takie aspiracje na Przewodniczącego, na Prezydenta, ale któż tych aspiracji
nie ma?"
Michał Chmieliński - Radny Miasta Rybnika: "(...) Nie zamierzałem zabierać głosu, ale z uwagi na to, że
radni 13-stki zachowali się w tym momencie, przed chwileczką dosyć godnie, bo zrezygnowali z odwołania
Pana Prezydenta, także szacunek do Was, ale z drugiej strony mam nieodpartą chęć powiedzenia nt. siły
kręgosłupa, lojalności, tego co dla człowieka w różnych konfiguracjach: w pracy, w domu, w szkole,
w jakiejkolwiek grupie, co jest najważniejsze, co jest bardzo ważne. Ważne jest bardzo: lojalność. Jeżeli tej
lojalności nie ma dzisiaj, to jutro też może nie być. Także rozważcie sobie to jeszcze w sumieniu swoim. 13stka utworzyła się, ale lojalność i to co usłyszeliście przed chwileczką od Pana Prezydenta, słowa, one mogą
przemienić Was jeszcze teraz. Jest jeszcze czas, nigdy nie jest za późno. Możecie zrezygnować ze swoich bym
powiedział nieuzasadnionych, bezpodstawnych działań. Po prostu możecie się jeszcze nawrócić, w tej chwili."
Łukasz Kłosek - Radny Miasta Rybnika: "Moje pytanie do radców prawnych: czy wniosek formalny
zgłoszony na podstawie Statutu Rady Miasta powinien być przegłosowany bez względu na zgłoszenia
wystąpienia radnych?"
/Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta nie udzielił głosu radcom prawnym./
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Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: "Ja jednak będę tutaj konsekwentny." Następnie udzielił głosu
zgłaszającemu się do dyskusji Radnemu Wojciechowi Kiljańczykowi.
Łukasz Kłosek - Radny Miasta Rybnika: "Czyli łamiemy Statut Rady Miasta Panie Przewodniczący?"
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: "Ja nie wiem. Tj. Pana kolega. Czy chce zabierać głos czy nie?
To co mam zrobić? To niech Pan mówi po cichu Panie Kiljańczyk".
Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika: "Dziękuję Panie Przewodniczący. Widzę, że do końca musi
Pan pokazać kto tutaj rządzi na tej sali. Padł jakiś czas temu wniosek formalny. Zgodnie ze Statutem Rady
Miasta ten wniosek powinien być natychmiastowo przegłosowany - jest to opinia radcy prawnego. Szanowni
Państwo, rozumiem, że zaistniała sytuacja może budzić emocje. Jako 13 radnych staraliśmy się na konferencji
prasowej, w oparciu o oświadczenia i wystąpienia pojedynczych osób przedstawić jakie jest nasze zdanie nt.
sposobu funkcjonowania Rady Miasta. Celowo, ze względu na szacunek wobec Pana Przewodniczącego Adama Fudalego nie odnosiliśmy się do kwestii ostatniej sesji Rady Miasta, do tego w jaki sposób wyglądała
nasza współpraca w koalicji. Nie rozmawialiśmy o kwestiach dot. personaliów dlatego, że uznaliśmy, że ta
sytuacja wymaga działania ponad podziałami. Zauważcie Państwo jacy są reprezentanci
w ramach tej 13-stki. I po prostu staraliśmy się z godnością podejść do sprawy, podać oświadczenie, bez
odnoszenia się do kwestii personalnych. Jestem zdziwiony dzisiejszymi wystąpieniami niektórych radnych,
tym, że macie Państwo odwagę i dajecie sobie Państwo prawo do tego, żeby z imienia i nazwiska wymieniać
radnych i ich atakować publicznie. Wydaje mi się, że nasze podejście do sytuacji było lepsze. Lepsze. I nie
powinno dochodzić do takich sytuacji w szczególności podczas obrad sesji Rady Miasta, bo proszę zauważyć,
że to co się stało wynikało właśnie z tego jak wyglądały sesje Rady Miasta. Nie może być tak, że sesje są
prowadzone w takiej, a nie innej atmosferze. Jestem zupełnie zdziwiony i nie potrafię zrozumieć wystąpienia
Pana Radnego Cebuli (...) Jestem totalnie zdezorientowany w stosunku do tej wypowiedzi i powiem szczerze, że
jestem w szoku nt. poziomu tej wypowiedzi. Te słowa nie powinny padać na tej sali. Dziękuję bardzo i Panie
Przewodniczący uprzejmie proszę o poddanie pod głosowanie wniosku, który złożyłem. Tj. Pana obowiązek.
Bardzo o to proszę".
Przystąpiono do głosowania za złożonym wnioskiem formalnym dot. zamknięcia dyskusji: /Głosowanie 4/
Za - 19 radnych
Przeciw - 6 radnych
Wstrzymało się - 0
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu przygotowania przez
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
/Po przerwie/
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. Przewodniczący Rady Miasta poprosił radnych, aby
głosy składali do urny.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu policzenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną.
/Po przerwie/
Krystyna Stokłosa - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z odwołania dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika:
"(...) Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji Rady Miasta Rybnika w składzie:
1. Krystyna Stokłosa - przewodnicząca
2. Krystyna Wałach - członek
3. Jerzy Lazar - członek
Liczba radnych obecnych na sesji - 25
Liczba wydanych kart do głosowania - 25
Po otwarciu urny z kartami do głosowania i ich przeliczeniu Komisja stwierdza co następuje:
Ilość kart wyjętych z urny - 25
Poszczególni radni, otrzymali następującą ilość głosów:
za
przeciw
wstrzymało się
nieważnych
Jan Mura
13
12
0
0
Andrzej Wojaczek
13
12
0
0
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radni Jan Mura i Andrzej Wojaczek otrzymali bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w związku z czym zostali odwołani
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z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika. Na tym protokół zakończono. Podpisy członków
Komisji Skrutacyjnej".
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Miasta (Jana Mury oraz Andrzeja Wojaczka).
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/
Za - 16 radnych
Przeciw - 9 radnych
Wstrzymało się - 0
5. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego
Rady Miasta: /Głosowanie 6/
Za - 25 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Andrzej Wojaczek - Radny Miasta Rybnika: "Z przykrością przyjąłem ten wynik dzisiejszej sesji, że doszło
do tego, że przyjęliśmy rezygnację. Szkoda tylko, że nie doczekaliśmy następnej sesji, która ma być 20 i stałoby
się akurat to, na co dzisiaj wszyscy radni czekali. Pan Fudali to nie jest jakaś tuzinkowa osoba, to nie jest jakiś
tam byle sobie Radny, tj. człowiek, który dokonał bardzo wielu... czego jestem pewien, będzie długo, długo
ktokolwiek szukał, aby przynajmniej dorównać temu człowiekowi. Szanowni Państwo, Pana Fudalego
odznaczyli można powiedzieć woda i ogień - dwóch Prezydentów - prof. Lech Kaczyński oraz Bronisław
Komorowski. Ten pierwszy Srebrnym Krzyżem Zasługi, ten drugi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Pan Fudali jest i pozostanie wielkim człowiekiem. Panie Przewodniczący, ja z honorem odchodzę z tej funkcji,
bo miałem zaszczyt obok Pana siedzieć przez tyle czasu, tyle lat. Jestem dumny z Pana, z Pana pracy, z Pana
wykonania. Niestety nie życzę nikomu, nikomu, żeby upadł na zdrowiu. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia,
pomyślności i dorównania temu wielkiemu człowiekowi. (...)". Następnie złożył życzenia Przewodniczącemu
Rady Miasta oraz w imieniu Klubu Radnych BSR wręczył kwiaty. Podziękowania Przewodniczącemu Rady
Miasta złożyli Radni wchodzący w skład Klubu: Michał Chmieliński, Maria Polanecka-Nabagło, Ewa Ryszka
oraz Krystyna Wałach. Podziękowania również złożyli Radni: Anna Gruszka oraz Henryk Cebula.
/Nastąpiły brawa/
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta: "Proszę Państwa chciałem bardzo podziękować za te miesiące,
ale lata pracy również. Praca na rzecz Rybnika naprawdę to była przyjemność. Przede wszystkim mamy
wspaniałych mieszkańców i współpraca była bardzo dobra. Proszę Państwa, ja pamiętam pierwsze zebrania
jeszcze, to były lata 90, gdzie myśmy nie byli, w jakiej dzielnicy to jeden temat był (...). To była kanalizacja.
I udało nam się wybudować te 600 km tej kanalizacji. To naprawdę było wyjątkowe osiągnięcie. Ale czy tj.
możliwe bez dobrej współpracy z mieszkańcami? Czy tj. możliwe bez dobrej współpracy z radnymi, bez dobrej
współpracy z moimi zastępcami? To miałem szczęście wszystkiego doświadczyć. I to naprawdę pozostanie już
do końca, gdzie będę pamiętał. Ale proszę Państwa zastrzegam - będę dbał o nasze miasto. Będę dbał o nasze
miasto. Wiem dużo nt. naszego miasta, wiem jakie są jeszcze jego potrzeby. I wierzcie mi Państwo, jak my
sprzedajemy kawałek ziemi czy kawałek jakieś budowli, czy wydajemy czasem mi się wydaje na rzeczy
bzdurne, to czuje się tak jak ja bym wyciągał te pieniądze z mojej własnej kieszeni. Utożsamiam się z naszym
miastem praktycznie można powiedzieć w 100%. (...) Jeszcze będę się starał pomóc. Ktoś, kto będzie chciał tej
mojej pomocy, bardzo chętnie. Jestem otwarty. Dziękuję bardzo wszystkim za wszystko. Dziękuję".
6. Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta poprosił Radnego Andrzeja Wojaczka o odczytanie
projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/
Za - 24 radnych
Przeciw - 1 radny
Wstrzymało się - 0
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
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Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady
Miasta.
Andrzej Wojaczek - Radny Miasta Rybnika w imieniu Klubu Radnych BSR zgłosił kandydaturę Radnej
Ewy Ryszki. Dodał: "Jest to doświadczony samorządowiec o wieloletniej pracy m.in. z Panem Prezydentem
Fudalim. Przez wiele lat wykazywała się wielką odwagą, wielką odpornością i ma bardzo duże zasługi dla tego
miasta (...)".
Ewa Ryszka - Radna Miasta Rybnika wyraziła zgodę na kandydowanie.
Małgorzata Piaskowy - Radna Miasta Rybnika zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Mury.
Jan Mura - Radny Miasta Rybnika wyraził zgodę na kandydowanie.
Henryk Cebula - Radny Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Radnego Franciszka Kurpanika.
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika nie wyraził zgody na kandydowanie.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 15 minut przerwy w celu przygotowania przez
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
/Po przerwie/
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. Przewodniczący Rady Miasta poprosił radnych, aby
głosy składali do urny.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu policzenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną.
/Po przerwie/
Krystyna Stokłosa - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika:
"(...) Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji Rady Miasta Rybnika w składzie:
1. Krystyna Stokłosa - przewodnicząca
2. Krystyna Wałach - członek
3. Jerzy Lazar - członek
Liczba radnych obecnych na sesji - 25
Liczba wydanych kart do głosowania - 25
Po otwarciu urny z głosami wyborczymi i ich przeliczeniu Komisja stwierdza co następuje:
1. Ilość kart wyjętych z urny - 25
2. Ilość oddanych głosów ważnych - 25
3. Ilość oddanych głosów nieważnych - 0
Poszczególni kandydaci zgłoszeni w sposób jawny, otrzymali następującą ilość głosów:
za
przeciw
wstrzymało się
Jan Mura
13
8
4
Ewa Ryszka
12
13
0
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Jan Mura otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w związku z czym wybrany został Przewodniczącym
Rady Miasta Rybnika. Na tym protokół zakończono. Podpisy Komisji Skrutacyjnej".
/Nastąpiły brawa/
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta pogratulował nowemu Przewodniczącemu Rady Miasta.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/
Za - 20 radnych
Przeciw - 5 radnych
Wstrzymało się - 0
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Jan Mura - Radny Miasta Rybnika: "Bardzo serdecznie dziękuję Szanownej Radzie za zaufanie i wybór
mojej osoby na tę zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Samorządem zajmuję się od początku
lat 90. To właśnie wtedy z przyczyn zawodowych byłem codziennie na naszym Rynku i byłem świadkiem jak
ten Rynek pięknieje. Pomyślałem sobie, a dlaczego nie zmieniać również Boguszowic i innych dzielnic. I tak
zaangażowałem się w pracę społeczną w naszym mieście. Patrząc teraz z perspektywy tych 26 lat jestem
dumny, pewnie wszyscy my też z mojego miasta, naszego miasta. Tu trzeba wspomnieć o bardzo trudnych, ale
konsekwentnych działaniach Pana Prezydenta - trudnych ze względu na to, że to było tuż po roku 90 - Pana
Prezydenta Józefa Makosza oraz dynamicznym rozwoju w okresie 4 kadencji Pana Prezydenta Adama
Fudalego. Po wejściu do Unii Europejskiej, miasto do perfekcji opanowało korzystanie z środków finansowych
tejże Unii. Był to klucz do niezwykle dynamicznego jego rozwoju. Jak już powiedziałem, jestem
samorządowcem Szanowni Państwo. Polityką zajmuję się tylko co 4 lata wtedy, jeżeli idę do wyborów. Nie ma
żadnego problemu dla mnie - z jednakowym szacunkiem traktuję Posła z Platformy i Senatora z PiSu niedawno tu siedział, jest w tej chwili Senatorem, szanuję, wielkie poszanowanie. Szanowni Państwo nie ma
znaczenia dla mnie z jakiej opcji przychodzi Pan Prezydent. Wiem, że przychodzi z wyborów. I to mieszkańcy
zaufali naszemu Prezydentowi, stąd też muszę go szanować na równi i szanuję - nie muszę, szanuję. Zawsze.
Mam taką zasadę wrodzoną, że dla mnie Prezydent mojego miasta, należy się mu szacunek - patrząc na Pana
Piotra Kuczerę, na Pana Adama Fudalego i oczywiście na pierwszego Prezydenta - Józefa Makosza. Szanowna
Rado, wyniki ostatnich lat pozwalają na dalsze, znaczące pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
Spróbujmy wszyscy razem stworzyć dobre warunki, które pozwolą na dalszy, spokojny, zrównoważony rozwój
naszego miasta, korzystając maksymalnie z możliwości, jakie daje nam Unia Europejska. Dziękuję bardzo za
uwagę".
/Nastąpiły brawa/
8. Przyjęcie zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta poprosił Radnego Andrzeja Wojaczka o odczytanie
projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/
Za - 25 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
9. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady
Miasta.
Arkadiusz Szweda - Radny Miasta Rybnika: "Zanim zgłoszę swojego kandydata, chciałbym powiedzieć
dlaczego to robię, jakimi motywami jestem skłoniony do tego, żeby w ten sposób postąpić, bo uważam, że tak
trzeba - uzasadniać swoje postępowanie, jeżeli będę prosił Radę o poparcie mojego pomysłu. Otóż spotykamy
się dzisiaj w smutnych okolicznościach. Narracja użyta przez 13 wnioskodawców mi absolutnie nie odpowiada.
Narracja ta prowadzi mnie do takich wniosków, że spotykamy się w sytuacji takiej, żeby dokonać politycznej
eutanazji. Dlaczego? Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy w tej Radzie była koalicja - odpowiedni
najbliższej rodziny. W tej rodzinie ktoś zachorował i co się stało? I stało się tak, że trzeba było spowodować,
żeby ta osoba odeszła. Mam nadzieję, że deklarację 13-stki, że próba tej zmiany ma doprowadzić do czegoś
dobrego, do tego, że wszystkie te osoby chcą pracować dla dobra miasta pozwoli Państwa przekonać do tego,
żebyśmy zrealizowali (...) swój pomysł na Radę Miasta, który artykułowała Platforma Obywatelska przez całą
poprzednią kadencję. Mianowicie, że w Prezydium Rady powinni znajdować się przedstawiciele wszystkich
największych ugrupowań. (...) Co doprowadziło do tej politycznej eutanazji? Otóż wydaje mi się, że Pan
Prezydent Kuczera - tj. moja prywatna ocena - nie wytrzymał prostej rzeczy, że od czasu do czasu Pan
Przewodniczący ośmielił się mieć krytyczne zdanie. Powodów politycznych do tego typu decyzji absolutnie nie
było. Ja przypominam sobie jedno głosowanie w sprawie MOSiRu, kiedy poza zastrzeżeniami, te zastrzeżenia
przeniosły się na głosowanie i zagłosowanie przeciw projektowi zgłoszonemu przez Prezydenta. W każdym
innym przypadku BSR w całości jako koalicja był lojalny. A że czasami musiał usłyszeć parę cierpkich słów, że
on czasami odpowiedział, to ja czasami miałem takie nieodparte wrażenie - wybaczcie Państwo, Panowie
przede wszystkim to porównanie, skoro tutaj mamy prawie do czynienia z kwadratem, że znajdujemy się
w piaskownicy, gdzie dwóch chłopców okłada się łopatkami próbując wykazać, który ładniejszą babeczkę
zbudował. To nie jest powód do tego, żeby dokonywać tego typu zmian. One mogą być dobre w sytuacji, jeżeli
zbudujemy coś konstruktywnego. I dlatego uważam, że zastępcami Przewodniczącego Rady, skoro jest
przedstawiciel części BSRu na stanowisku... nie wiem, właśnie dlatego pytałem na początku o tożsamość. Nie
wiem jak się do Państwa zwracać, do Pana Przewodniczącego, czy on jeszcze jest w BSR czy już nie? Czy PO?
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Czy "Wspólnie dla Rybnika"? Po prostu nie wiem. Skoro tutaj jest ten przedstawiciel, jest przedstawiciel PO
w postaci również znakomicie sprawującego funkcję - Pana Benedykta Kołodziejczyka. Pozostały dwa miejsca.
Z pozostałych ugrupowań najliczniejszy jest BSR oraz PiS. Dlatego Szanowni Państwo chciałem zgłosić
kandydaturę naszego lidera - Pana Łukasza Dwornika, bo my chcemy pracować dla dobra miasta. Ja się nie
godzę z taką narracją, że my, ktokolwiek na tej sali nie chce dla dobra miasta pracować, a tak poczuliśmy się,
kiedy bez konsultacji z nami zwołano konferencję prasową. I bardzo żałuję, że chcemy rozmawiać przez media,
a nie jesteśmy gotowi rozmawiać na tej sali. My chcemy pracować dla miasta, dlatego zgłaszam kandydaturę
Pana Łukasza Dwornika".
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wojaczka. Dodał:
"(...) Długoletni samorządowiec, rozpoczął i kontynuuje w Chwałowicach. Rozpoczął swoją działalność
samorządową właśnie tam. Rozpoczął od tego, że wprowadził w szok tych wszystkich, którzy byli na liście do
głosowania. Pokonał wszystkich w sposób naprawdę wyjątkowy i wzorowy. Zdobywał bardzo dużą ilość
głosów i w dalszym ciągu zdobywa tą ilość głosów. Mało tego, Pan Andrzej Wojaczek w chwili szczerości
powiedział mi, że dalej będzie zdobywał maksymalną ilość głosów. Pan Wojaczek znalazł szybko uznanie
wśród urzędników, wśród urzędników z którymi współpracował, znalazł uznanie wśród Państwa radnych,
zawsze wszystkim służył pomocą, bardzo chętnie. Mało tego, że tą pomocą służył, ale czasem niejednokrotnie
jak widział zakłopotanie czyjeś, a w danym temacie on wiedział, sam uprzedzał i tam tej dobrej rady udzielał.
Pan Andrzej Wojaczek zasłużył na wielkie wyróżnienie, bo to cała poprzednia kadencja w sposób wzorowy
prowadził. Nikt do niego pretensji w zasadzie nie miał. I teraz przez te pół roku wyjątkowo prowadził więc
należy tutaj to uszanować i powierzyć Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Andrzejowi Wojaczkowi
podkreślając niejako jego wielkie zasługi, ale i te wszystkie gdzieś tam plotki gdzieś, które krążą, dać im odpór.
(...) My również jako nowy twór, który w mieście powstał popieramy Pana Wojaczka, bo tj. z czystej wody
samorządowiec. (...)".
Łukasz Dwornik - Radny Miasta Rybnika wyraził zgodę na kandydowanie.
Andrzej Wojaczek - Radny Miasta Rybnika wyraził zgodę na kandydowanie.
Tadeusz Białous - Radny Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Piaskowy.
Małgorzata Piaskowy - Radna Miasta Rybnika wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wojciech Kiljańczyk - Radny Miasta Rybnika: "Panie Radny Szweda, czasem mam wrażenie, że Pan nie wie
albo nie rozumie co Pan mówi. Natomiast miało być konstruktywnie - tak jak Pan prosił, w związku z tym
chciałem zgłosić kandydaturę Pana Franciszka Kurpanika, który jest również wieloletnim Radnym Miasta
Rybnika, jest wieloletnim Radnym dzielnicowym, ma spore doświadczenie. Kiedyś pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta - przez krótką chwilę. Został odwołany bez uzasadnienia przez koalicję,
w której był m.in. PiS. I teraz jeżeli Państwo chcecie ustalać zasady współpracy i pewne standardy tej
współpracy, to bardzo proszę, żebyście Państwo wpierw poparli kandydaturę Pana Radnego Kurpanika, bo
będziecie mogli po prostu naprawić błąd, który kiedyś popełniliście. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że to,
że w Prezydium nie są przedstawiciele wszystkich ugrupowań, tj. standard, który Państwo ustaliliście. Nie
tworzycie Państwo klubu radnego w chwili obecnej. Bardzo proszę o poparcie kandydatury Pana Franciszka
Kurpanika na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. I radnych PiSu również o to proszę, bo kiedyś
Państwo odwołaliście tego zacnego Radnego bez podania powodu, o który dzisiaj Państwo prosiliście. Także
proszę o równe standardy dla wszystkich".
Franciszek Kurpanik - Radny Miasta Rybnika wyraził zgodę na kandydowanie.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu przygotowania przez
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
/Po przerwie/
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. Przewodniczący Rady Miasta poprosił radnych, aby
głosy składali do urny.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu policzenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną.
/Po przerwie/
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Krystyna Stokłosa - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika:
"(...) Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji Rady Miasta Rybnika w składzie:
1. Krystyna Stokłosa - przewodnicząca
2. Krystyna Wałach - członek
3. Jerzy Lazar - członek
Liczba radnych obecnych na sesji - 25
Liczba wydanych kart do głosowania - 25
Po otwarciu urny z kartami do głosowania i ich przeliczeniu stwierdza co następuje:
Ilość kart wyjętych z urny - 25
Poszczególni kandydaci zgłoszeni w sposób jawny, w ponownym głosowaniu otrzymali następującą ilość
głosów:
nieważnych
za
przeciw
wstrzymało się
Łukasz Dwornik

12

13

0

0

Franciszek Kurpanik

12

7

5

1

Małgorzata Piaskowy

12

7

5

1

Andrzej Wojaczek

11

13

1

0

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej liczby ważnie oddanych
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w związku z czym należy przeprowadzić ponowne
głosowanie".
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu przygotowania przez
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
/Po przerwie/
Komisja Skrutacyjna ponownie rozdała radnym karty do głosowania. Nastąpiło głosowanie na tych samych
kandydatów. Przewodniczący Rady Miasta poprosił radnych, aby głosy składali do urny.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy w celu policzenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną.
/Po przerwie/
Krystyna Stokłosa - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z ponownego głosowania
(głosowanie II) na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika:
"(...) Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji Rady Miasta Rybnika w składzie:
1. Krystyna Stokłosa - przewodnicząca
2. Krystyna Wałach - członek
3. Jerzy Lazar - członek
Liczba radnych obecnych na sesji - 25
Liczba wydanych kart do głosowania - 25
Po otwarciu urny z kartami do głosowania i ich przeliczeniu stwierdza co następuje:
Ilość kart wyjętych z urny - 25
Poszczególni kandydaci zgłoszeni w sposób jawny, w ponownym głosowaniu otrzymali następującą ilość
głosów:
nieważnych
za
przeciw
wstrzymało się
Łukasz Dwornik

12

13

0

0

Franciszek Kurpanik

13

10

2

0

Małgorzata Piaskowy

13

10

2

0

Andrzej Wojaczek

12

13

0

0

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radni:
- Franciszek Kurpanik
- Małgorzata Piaskowy

NESOD: 2016-102337
Przyg.: BR/89

11/17

otrzymali bezwzględną większość ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady,
w związku z czym zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady. Na tym protokół zakończono. Podpisy
Komisji Skrutacyjnej".
/Nastąpiły brawa/
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Radnej Małgorzacie Piaskowy oraz Radnemu
Franciszkowi Kurpanikowi. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru dwóch
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/
Za - 25 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta: "Pod koniec tej sesji chciałem podziękować ustępującemu
Przewodniczącemu za prawie 2 lata współpracy. Ona była różna. Miała wzloty i upadki, ale myślę, że
w samorządzie spór jest zawsze obecny i oby w przyszłości prowadził do budowania, a nie burzenia. Chcę
jednocześnie pogratulować wyboru - Panu Przewodniczącemu Murze". Dwóm Wiceprzewodniczącym dziękuję
również za pracę na rzecz miasta, jako Wiceprzewodniczącemu - Panu Andrzejowi Wojaczkowi. Życzę
Państwu, życzę sobie, aby ten spór o miasto toczył się w komisjach, żebyśmy zawsze potrafili znaleźć
odpowiednie słowa na tej sali, by godnie i zgodnie przede wszystkim prowadzić to miasto ku nowym czasom
i nowym rozwiązaniom. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i gratuluję".
10. Zakończenie sesji.
Adam Fudali - Przewodniczący Rady Miasta o godz. 19:15 zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowały: Klaudia Korduła-Krybus i Ksenia Hałacz.
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Wyniki głosowań:
Głosowanie 1
Tak 23
Malgorzata Piaskowy Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik –
Nie 1
Jan Mura Wstrzymało się 1
Krystyna Walach BSR
Głosowanie 2
Tak 25
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 3
Tak 24
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz -
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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 1
Jerzy Lazar Wstrzymało się 0
Głosowanie 4
Tak 19
Malgorzata Piaskowy Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Henryk Cebula Anna Gruszka Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 6
Krystyna Walach BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Mirela Szutka Lukasz Dwornik Wstrzymało się 0
Głosowanie 5
Tak 16
Malgorzata Piaskowy Jan Mura Andrzej Oswiecimski Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz 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 9
Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Ewa Ryszka BSR
Michal Chmielinski BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula -
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Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Wstrzymało się 0
Głosowanie 6
Tak 25
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 7
Tak 24
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 1
Arkadiusz Szweda Wstrzymało się 0
Głosowanie 8
Tak 20
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Adam Fudali BSR
Tadeusz Bialous -
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Mariusz Weglorz Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 5
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Ewa Ryszka BSR
Michal Chmielinski BSR
Andrzej Wojaczek BSR
Lukasz Dwornik Wstrzymało się 0
Głosowanie 9
Tak 25
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 0
Wstrzymało się 0
Głosowanie 10
Tak 25
Malgorzata Piaskowy Krystyna Walach BSR
Maria Polanecka-Nabaglo BSR
Jan Mura Andrzej Oswiecimski Ewa Ryszka BSR
Adam Fudali BSR
Michal Chmielinski BSR
Tadeusz Bialous Mariusz Weglorz Andrzej Wojaczek BSR
Henryk Cebula Arkadiusz Szweda Jerzy Lazar Anna Gruszka Mirela Szutka Lukasz Dwornik Franciszek Kurpanik PO
Benedykt Kolodziejczyk PO
Krystyna Stoklosa PO
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Wojciech Kiljanczyk PO
Krzysztof Szafraniec PO
Lukasz Klosek PO
Mariusz Wisniewski Ginter Zaik Nie 0
Wstrzymało się 0
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