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Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 października 2018 r.
Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w
sprawie
organizacji
wspólnej
obsługi
przez
Centrum
Usług
Wspólnych
w Rybniku.
Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych
położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Rybnika.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
Zakończenie sesji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Jan Mura - Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otworzył LII sesję Rady Miasta Rybnika,
powitał wszystkich zebranych oraz internautów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych
jest 24 radnych w związku z czym obrady będą prawomocne.
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2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 października 2018.
Protokół został przyjęty bez uwag.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
Ważniejsze oficjalne spotkania prezydenta:
 14 października inauguracja Rybnickich Dni Literatury,
 15 października miejskie obchody Dnia Nauczyciela,
 23 października 15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 25 października wybory do Rybnickiej Rady Seniorów,
 28 października koncert 90-lecia Pani Lidii Grychtołówny,
 30 października posiedzenie wspólne rządu i samorządu w ŚZGiP.
Informacje z zakresu działania Wydziału Drog:
 na ukończeniu budowa łacznika ul. Hallera (dojazd do parkingu wielopoziomowego),
 w trakcie przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej oraz na umocnienie skarp
wzdłuż ul. Rudzkiej.
Informacje z zakresu działania Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:
 zakończono termomodernizację Przedszkola nr 22 w Gotartowicach,
 zakończono termomodernizację OSP Boguszowice Stare,
 zakończono rozbudowę warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej.
Inwestycje w trakcie realizacji:
 budowa pieszo-rowerowego ciągu łączącego dzielnicę Północ z dzielnicą Paruszowiec-Piaski,
 adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego szpitala Juliusz na cele
Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku - obiekt zostanie przekazany do użytkowania
w marcu 2019 r.,
 przebudowa i rozbudowa budynku OSP Kamień,
 budowa zapleczy kontenerowych boisk piłkarskich w dzielnicach Grabownia i Ochojec,
 budowa boiska ze sztuczną nawierzchnia w dzielnicy Stodoły,
 budowa centrów przesiadkowych przy ul. Kościuszki oraz ul. Budowlanych,
 budowa centrum aktywności lokalnej w dzielnicy Kłokocin (prace projektowe).
Podpisano porozumienie z dyrekcją szpitala przy ul. Gliwickiej na ogrzewalnie dla bezdomnych uruchomienie ogrzewalni 10 grudnia 2018 r.
Przetargi, które oczekują na rozstrzygnięcie:
 budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy Golejów,
 rozbudowa OSP Ochojec.
W przygotowaniu są przetargi dotyczące termomodernizacji placówek oświatowych: Przedszkole nr
17, 25, 39, 43 i Szkoły Podstawowe nr 11, 13 i 23 i Zespół Szkół Mechanicznych.
Ilość wniosków na ekodotacje ogółem 776. Sporządzono 576 umów dotacyjnych. Przeprowadzono 78
oględzin wykonanej modernizacji systemów grzewczych.
Stopa bezrobocia 3,5%. Zarejestrowanych osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy 1909.
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Na koniec prezydent zaprosił na obchody Święta Niepodległości i przedstawił program tych
uroczystości.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
Dariusz Skaba – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta zapytał czy w związku z dodatkowymi robotami nakłady finansowe
na rozbudowę OSP w Kamieniu nie powinny być wyższe, czy stanica żeglarska to jest budżet
obywatelski 2017 i jak się to ma do regulaminu, który przewiduje, że ma to być zadnie jednoroczne.
Poprosił o szczegółowe rozliczenie 200 tyś na pokrycie jubileuszu 800-lecia Niedobczyc. Poprosił
również o aktualny stan zadłużenia miasta. Wyraził zdumienie argumentacją że nie udało się stworzyć
zaplecza RSK w związku z tym że dwie jednostki miejskie nie potrafiły dojść do porozumienia.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta poinformował, że odnośnie rozliczenia jubileuszu radny dostanie
odpowiedz na piśmie.
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
odnośnie OSP Kamień poinformował, że na ubiegłej sesji był zwiększany budżet w związku
z dodatkowymi robotami, natomiast teraz przesuwane są środki w związku z urealnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Odnośnie stanicy żeglarskiej poinformował, że jest to budżet,
który powinien być zrealizowany w danym roku, niemniej na etapie projektowym pojawiły się problemy
z wykonawcą projektowym oraz były uwagi do przedstawionej przez niego dokumentacji i stąd
realizacja tej inwestycji uległa wydłużeniu i nastąpiło przesunięcie środków na 2019 rok.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że budynek przy ul. Jankowickiej jest
budynkiem mieszkalnym, który w wyniku porozumienia ma przejąć RSK i przebudować na zaplecze
socjalne, ale wymaga to wyprowadzenia osób które tam mieszkają i zaproponowanie im takich
warunków, które by ich satysfakcjonowały. W związku z tym, iż została tam jeszcze jedna rodzina nie
udało się go przekazać do RSK.
Dariusz Skaba – Skarbnik Miasta podał stan zadłużenia, który wynosi 164 236 934,38 zł.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta zapytał, co było przyczyną korekty 301 tyś zł na zadanie
Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku - adaptacja zabytkowego pawilonu
oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
poinformował, że instytucja zarządzająca RPO przeprowadziła kontrolę dzielenia zamówienia przez
miasto i w jej wyniku zakwestionowano warunek zamawiającego, który był stawiany wykonawcom
(doświadczenie wykonawcy). Z tego powodu została naliczona korekta finansowa w wyskości 25%
z tytułu naruszenia przepisów. Niemniej miasto nie zgadza się z takim rozumowaniem i nie zostało
podpisane wystąpienie pokontrolne. W wyniku wyjaśnień przesłanych przez miasto zmniejszono
korektę finansową do 10%.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na
2018 rok. /Głosowanie 1/
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Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 10 radnych

5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
Dariusz Skaba – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały.
Krystyna Stokłosa – Przewodnicząca Komisji Finansów poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta zapytał, co się stało, że miasto nue dostało dofinansowania na
modernizacja zabytkowego budynku Juliusz. Poprosił, aby Prezydent przekonał Radę, że projekt
hospicjum może kosztować ponad milion złotych. Zapytał o argumenty, które zdecydowały
o przesunięciu środków do dzielnicy Boguszowice.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odnośnie Juliusza wyjaśnił: "jeżeli jest konkurs na środki
europejskie to jest konkurs i nigdy nie śmiałbym powiedzieć, że w ramach konkursu mamy środki, bo
to jest zaprzeczenie konkursu". Poinformował na jakim aktualnym etapie zaangażowane są prace:
"Juliusz jest na liście rezerwowej, rzeczą oczywistą, że tam gdzie konkurs, są też te listy rezerwowe
i mam nadzieje cały czas, że te środki zostaną przyznane miastu Rybnik".
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: „po
podjęciu decyzji o budowie hospicjum zleciliśmy (...) opracowanie wytycznych do programu
użytkowego hospicjum, to nam pozwoliło określić, jak wielki ten budynek musi być, jakie w jego skład
powinny wchodzić pomieszczenia. Osoba sporządzająca ten dokument dokonała różnego rodzaju
uzgodnień, w tym m.in. z rzeczoznawcami właściwymi do wypowiadania się co do dokumentacji
projektowej, po to, żeby regulamin konkursu, jak i założenia, które będą przyświecały budowie tego
budynku były jak najbardziej czytelne dla potencjalnych uczestników konkursu. Te wytyczne
doprowadziły do tego że urealniliśmy koszty samej budowy, jak i opracowania dokumentacji
projektowej (...). Pragnę zwrócić uwagę na to, że jest to opracowanie dokumentacji, czyli można
powiedzieć nagroda w konkursie, tu nie mamy do czynienia z przetargiem, czyli trybem takim, że
mamy kilku wykonawców, którzy oferują jakąś tam kwotę za opracowanie dokumentacji projektowej.
Gdybyśmy zlecali wykonanie dokumentacji projektowej w trybie przetargowym, to pewnie
kosztowałaby mniej. Niemniej jednak trybem udzielania zamówienia publicznego w przypadku
budynku hospicjum będzie konkurs i udzielenie zamówienia z wolnej ręki autorowi zwycięskiej pracy
konkursowej. Musimy oszacować koszt tej dokumentacji na takim, a nie innym poziomie. Przy
szacowaniu tych kosztów (...) negocjowaliśmy tutaj stawkę, przyjęliśmy ją na poziomie 5,3% wartości
netto całej tej inwestycji (...). Dokumentacja na poziomie poniżej 5% wartości netto inwestycji dla
projektanta jest nieopłacalna (...). Głównym wyznacznikiem tego, że jest to kwota powyżej miliona
złotych, to jest opracowanie wytycznych do programu użytkowego budynku hospicjum, urealnienie
stawki za 1m2 powierzchni tego budynku jak również obowiązujące rozporządzenie w sprawie
wyliczania kosztów prac projektowych i przyjęcia wskaźnika na poziomie 5,3% wartości inwestycji
netto".
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta odnosząc się do kwestii Boguszowic zaapelował o zgodę ponad
wszystkimi podziałami jeżeli chodzi o kwestię smogu. "W kolejnym punkcie (...) wysoka rada uchyli ten
regulamin. Zacznę od prostego stwierdzenia, czym się różni 100 pieców w domach jednorodzinnych
tzw. kopciuchów od 100 pieców w gospodarce komunalnej? (...) tak samo dymią. Drugie bardzo
ważne stwierdzenie, czy naszym celem jest dofinansowanie konkretnych mieszkańców, czy walka
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z niską emisją na terenie gminy? (...) Celem gminy jest aktywacja mieszkańców i umożliwienie im
skorzystania z mechanizmów pozyskiwania środków finansowych, które pojawiły się dzisiaj w Polsce.
Ja osobiście wiąże wielkie nadzieje z programem "Czyste powietrze". Jako miasto zrobimy wszystko,
aby umożliwić w jak najszerszym zakresie mieszkańcom naszego miasta skorzystanie z tychże
środków poprzez punkty informacyjne, poprzez pomoc w wypełnieniu deklaracji (...). Przestrzegam
przed tanim populizmem, że nie będzie dotacji. Dotacje są z innego poziomu i dzięki temu, że
przesuwamy te środki jesteśmy w stanie szybciej walczyć z niską emisją".
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że są trzy skupiska zabudowy
komunalnej ze starymi źródłami ogrzewania: w Boguszowicach 61 budynków, w Niedobczycach 24
budynki i 12 budynków na Paruszowcu. W związku z tym miasto rozpoczęło od Boguszowic jako
największego skupiska.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta poprosił o doprecyzowanie, o ile tryb przetargowy byłby tańszy
oraz zapytał, co zdecydowało, że będzie to tryb konkursowy. Zapytał również jakie są szacowane
koszty dla budynków z Niedobczyc.
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
wyjaśnił, dlaczego konkurs, a nie przetarg wskazując, iż na początku kadencji Prezydent Piotr
Kuczera zadeklarował, że dla budynków ważnych dla przestrzeni publicznej będą organizowane
konkursy. Ponadto, w przypadku konkursów jest kilka, kilkanaście twórczych pomysłów, które w wielu
zakresach są określane przez sąd konkursowy, czyli przez specjalistów w zakresie architektury.
W trybie przetargowym nigdy taki efekt nie byłby osiągnięty. Odnośnie kosztów stwierdził, że nie jest
w stanie ocenić, na ile postępowanie przetargowe byłoby tańsze.
Michał Chmieliński – Radny Miasta poinformował, że nie przekonują go argumenty za wyborem
trybu konkursowego gdyż generuje on wyższe koszty. Zapytał, jaka będzie planowana łączna kwota
przeznaczona na hospicjum i na jaki okres będzie rozłożona. Zapytał również, czy projekt
modernizacji ulicy Rudzkiej został odświeżony, czy miasto pracuje na starym projekcie oraz których
ulic dotyczy modernizacja oświetlenia.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta odnośnie ulicy Rudzkiej wyjaśnił "Miała elektrownia
wybudować tą drogę, ale to wszystko spaliło na panewce, wycofali się i zostaliśmy z tym problemem
sami. 8,5 km drogi (...) z wymianą praktycznie wszystkiego, czyli budową drogi od podstaw (...) jest
porównywalne (...) z budową drogi Pszczyna-Racibórz (...). Budujemy to z własnych środków,
sponsor, który obiecywał wyłożyć pieniądze niestety ich nie wyłożył. Każdy ma prawo do własnej
oceny, czy jest to długo czy krótko, moim zdaniem jest to prowadzone racjonalnie". Odnośnie
oświetlenia poinformował, że 80% oświetlenia nie jest własnością miasta tylko Tauronu. Pojawiła się
możliwość otrzymania środków (85% dofinansowania) na wymianę oświetlenia na energooszczędne
(oświetlenie ledowe), w związku z tym zostały wytypowane miejsca, gdzie oświetlenie jest własnością
miasta (ul. Budowlana, ul. Prosta, ul. Gliwicka).
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
poinformował, że kwota przeznaczona na budowę hospicjum to ponad 20 mln zł na lata 2020-2022.
Henryk Cebula – Radny Miasta poinformował, że Szyb Głowacki odbudowała kopalnia Rydułtowy
w kadencji 2010-2014 i nie przyczynił się do tego Prezydent Piotr Kuczera. Zapytał
o termomodernizację i podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Andersa: "Czy WFOŚ
udzielał kredytów indywidualnym mieszkańcom?". Poinformował, że można było zdobyć 10 mln
z budżetu obywatelskiego Marszałek Województwa Śląskiego, pod warunkiem, że budynek będzie
własnością Marszałka, a miasto przejęło na własność budynki Juliusza od Marszałka.
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Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że kwota 10 mln to kwota dla całego Województwa
Śląskiego. "Dobrze Pan wie, że miasto nie może inwestować na nieswoim zasobie i mówiąc Szyb
Głowacki mam na myśli miejsce, gdzie stoi maszyna wyciągowa z własnością gminy Rybnik".
Henryk Cebula – Radny Miasta poinformował, że projekt i środki finansowe na budynek maszyny
parowej i terenu go otaczającego pochodzą z kadencji, w której Piotr Kuczera nie był jeszcze
Prezydentem.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Jest pewna ciągłość władzy prezydenta i realizowałem
wszystkie słuszne projekty, także chwała tym, którzy te środki pozyskali, również Panu Prezydentowi
śp. Adamowi Fudalemu".
Michał Chmieliński – Radny Miasta odnośnie hospicjum zapytał, czy fundacja partycypuje
w kosztach projektu i czy są określone pewne priorytety. Zapytał również czy w Rybniku będą biura
WFOŚ.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta poinformował, że fundacji nie byłoby stać na wybudowanie
hospicjum, stąd udział miasta. Zwrócił uwagę, że hospicjum będzie służyć jako budynek publiczny
mieszkańcom miasta. Odnośnie biur WFOŚ zapewnił, że jeżeli WFOŚ wyrazi chęć oddelegowania
swoich pracowników do urzędu miasta to prezydent znajdzie miejsce dla tych osób.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta zapytał, jak jest wysokość nagrody za opracowanie koncepcji oraz
dlaczego nie można utrzymać dopłat do osób zamieszkujących domy jednorodzinne jako narzędzia
komplementarnego działań rządowych przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty na wymianę źródeł
ciepła i termomodernizację w zasobie komunalnym.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „ Zpunktu widzenia gminy nie jest istotny fakt dofinansowania
kogokolwiek, dla nas najistotniejszy jest fakt walki z niską emisją. Jeżeli wziąć pod uwagę 100 pieców
w zasobie komunalnym i 100 pieców w domach prywatnych to efekt zanieczyszczenia jest podobny”.
Zapewnił, że zrobi wszystko, aby zmobilizować mieszkańców do pozyskania dofinansowania
z programu rządowego i jednocześnie przesunięte zostają środki na zasób gminny.
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nagrodami w konkursie są
nagrody pieniężne i zamówienie z wolnej ręki. Pula nagród zostanie określona w regulaminie
konkursowym. Co do kwestii, że przetarg jest tańszy od konkursu wyjaśnił, że wcale tak nie musi być.
To potencjalni wykonawcy oferują kwoty, które mogą być zaniżone albo zawyżone.
Łukasz Kłosek – Radny Miasta złożył wniosek o zamkniecie dyskusji.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem wniosku formalnego w sprawie zakończenia dyskusji.
/Głosowanie 2/
Za – 14 radnych
Przeciw –0 radnych
Wstrzymało się –10 radnych
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
Za – 13 radnych
Przeciw – 2 radnych
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Wstrzymało się – 9 radnych
Jan Mura – Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Krzysztof Szafraniec – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności
Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi w pkt. uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic
Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) /Głosowanie 4/
Za – 22 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radnych
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic
Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40). /Głosowanie 5/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radnych
7. Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
Alicja Figołuszka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii omówiła projekt uchwały.
Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi przed „Domem
Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”. /Głosowanie 6/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
8. Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Rybnika z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok. /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
9. Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie
organizacji
wspólnej
obsługi
przez
Centrum
Usług
Wspólnych
w Rybniku.
Wojciech Świerkosz – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016
Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. /Głosowanie 8/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
10. Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc
postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Mariusz Węglorz – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Zbiorowego

Henryk Cebula – Radny Miasta zapytał o parking wielopoziomowy” "Czy pan prezydent mógłby
podać kalkulowane ceny za jedną godzine na tym parkingu?"
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(...) Parking wielopoziomowy(...) zastąpi niejako
parking przy ul. Hallera w związku z tym te stawki będą takie, jakie są (...)".
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania
z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi
w Rybniku. /Głosowanie 9/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
11. Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
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Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta poinformował, że ze zdumieniem przyjął ten projekt uchwały i uważa,
że decyzja o jego uchyleniu jest złym pomysłem zważywszy na fakt, iż wiele osób jest
zainteresowanych tym programem i złożyło wniosek i ciągle czeka na dofinansowanie.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta wyjaśnił, że środki na dofinansowanie nie zostały zlikwidowane
tylko przesunięta, aby dofinansowywać zasób komunalny.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta dodał, że stanowisko WFOŚ jest takie, że nie można łączyć
finansowania z różnych źródeł publicznych. Zapisy rybnickiego regulaminu znalazły się w regulaminie
programu "Czyste powietrze" i można potencjalnie uzyskać większe dofinansowanie niż z programu,
który obowiązywał na terenie miasta Rybnika.
Łukasz Dwornik – Radny Miasta wyraził obawę, że decyzja o uchylenie regulaminu wydaje się
przedwczesna. Po pierwsze dlatego, że jest już przełom roku i mieszkańcy będą zaskoczeni tą
decyzją. Po drugie, ze względu na fakt braku możliwości łączenia różnych punktów programowych.
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta stwierdził, że nie podoba mu się termin i stylistyka podejmowanej
uchwały. Stwierdził, że mieszkańcy powinni otrzymać jasną ofertę.
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „Wierzę, że strona rządowa, mówiąc przez dwa lata o tak
ważnym programie, przygotowała go w sposób komplementarny, jasny, prosty i że to będzie działać
(...) nie widzę potrzeby okresu przejściowego z prostego powodu, ta pula środków zostaje w mieście
i zostaje skierowana na te sama działania".
Michał Chmieliński – Radny Miasta: „Nieprawdą jest, że program pochodzi z września, w czerwcu
wiadomym było, że takie porozumienie jest. (...) Odnośnie akcji wyborczej (...) byłem jedynym
kandydatem na prezydenta, który powiedział, że regulamin trzeba zmienić, reszta milczała (...) żeby
sobie nie obniżać swoich potencjalnych głosów”.
Mariusz Węglorz – Radny Miasta: „Kiedyś zrozumiałbym, że środki na domki jednorodzinne zostają
przesunięte do naszego zasobu komunalnego. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie byłoby wniosków
mieszkańców na takie fundusze (...). A co my robimy, jest bardzo duże zainteresowanie (...), a my jako
Rada Miasta w pewnym sensie się ośmieszamy (...), przesuwamy te środki do zasobu komunalnego
i jedynym uzasadnieniem, które nam się podaje jest to, że to są te same piece (...)".
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta: „(...) pojawił się program rządowy, o którym samorząd przez trzy
lata głośno mówił i to jest powód, dla którego przesuwamy te środki w tej samej wysokości (...)”.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta: „(...) Proszę zauważyć, że dzieje się coś wspaniałego, bo
mamy pieniądze na zasób miejski, mamy pieniądze na wspólnoty mieszkaniowe, a indywidualni
mieszkańcy mogą korzystać ze źródeł rządowych czyli zakres tego działania, który chcemy osiągnąć
jest poszerzony i uważam, ze to jest najlepsza rzecz (...)".
Małgorzata Piaskowy – Radna Miasta zwróciła uwagę, że dla mieszkańca nie ma znaczenia czy
pieniądze pochodzą z WFOŚ, czy z budżetu miasta. Wskazała, że biorąc pod uwagę rachunek
ekonomiczny, dla mieszkańców bardziej korzystne będzie dofinansowanie z WFOŚ.
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Mirela Szutka – Radna Miasta: „(...) Może być łączenie w taki sposób, że miasto dopłaca np. 10 czy
20% do tego, co proponuje rząd i takie rzeczy mogą być robione, a o tym nie ma tu w ogóle mowy
(...)".
Arkadiusz Szweda – Radny Miasta poprosił o odpowiedz na wcześniejsze pytanie dotyczące
Niedobczyc. Dopytał, czy wskazania substancji szkodliwych dla Niedobczyc nie są czasami wyższe,
niż w Boguszowicach oraz czy miasto widzi możliwość partycypacji w kosztach programu rządowego.
Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta: „(...) Komplet 24 budynki w Niedobczycach 6 mln złotych,
pierwsze dwa etapy Boguszowic 37 budynków to jest 30 mln złotych". Odnośnie substancji
szkodliwych poinformował, że nie ma takich danych.
Głos w dyskusji zabrali jeszcze kolejno radni: Mariusz Wiśniewski, Henryk Cebula, Michał Chmieliński,
Łukasz Dwornik oraz zastępca prezydenta Janusz Koper i prezydent Piotr Kuczera.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017
Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo
ochrony środowiska. /Głosowanie 10/
Za – 13 radnych
Przeciw – 11 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
12. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Rybnika.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Ginter Zaik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez komisję.
Henryk Cebula – Radny Miasta zapytał czy ustawa, która obiguje PWiK do budowy sieci
wodociągowej dalej jest aktualna.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(...) Ten dokument który został przez Państwa
przyjęty jest nadal aktualny (...)".
Henryk Cebula – Radny Miasta wyraził obawę, czy nie będzie takich sytuacji, że PWiK wypracuje
zysk i przekazuje na rzecz miasta prawie 2 mln dywidendy ale Wody Polskie powinny to zamieniać
w budowę nowych sieci.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że taka sytuacja miała miejsce tylko raz,
a wynikała to z faktu, iż była to rezerwa, którą PWiK musiało wyłożyć na potrzeby ewentualnej kary,
która groziła: „(...) to nie wystąpiło w związku z tym pojawił sie paru milionowy zysk".
Michał Chmieliński – Radny Miasta zapytał, czy w ramach regulaminu przewidywana jest budowa
nowych sieci kanalizacji w tych dzielnicach, w których na dzień dzisiejszych jej nie ma.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(...) Potencjalnie regulamin reguluje te zależności,
natomiast czy będzie taka możliwość to życie pokaże (...)".
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Henryk Cebula – Radny Miasta zapytał, czy na podstawie tego regulaminu przedsiębiorstwo nie
będzie mogło odmówić możliwości przyłączenia się do najbliższej sieci wodociągowej.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „(...) Taki warunki cały czas istniały, nawet dzisiaj nie
mają możliwości odmówić (...)".
Krystyna Wałach – Radna Miasta poinformowała, że w dalszym ciągu będzie zabiegała
o kanalizację w dzielnicach, w których obecnie ich nie ma.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 11/
Za – 24 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
13. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały.
Tadeusz Białous – Przewodniczący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Ginter Zaik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.
Wojciech Kiljańczyk – Radny Miasta: „(...) Chodzi o kwestię wywozu zmieszanych raz w miesiącu,
do tej pory to było dwa razy w tygodniu. Zdaję sobie sprawę, że rosną koszty takich operacji
w mieście, natomiast mieszkańcy zwrócili uwagę, że (..) jeżeli oni trzymają te śmieci w swoich
piwnicach, jest tam cieplej niż na dworze, a nie mogą ich wystawiać przed kamienice to pojawia się
w pewnym momencie (...) problem dotyczący brzydkiego zapachu i szczurów. Kolejna rzecz (...), że
jeżeli wywóz jest raz w miesiącu, to on musi dodatkowe kubły kupić, a on już wypracował na swojej
posesji miejsce, gdzie przetrzymywał określoną ilość dostosowaną do jego rodziny kubłów (...), ten
spadek częstotliwości powoduje, że tego miejsca brakuje (...) czy to nie jest przyczynek do tego, że
ludzie będą te śmieci spalać (...)".
Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta: „Czekają nas duże zmiany i uprzedzam, wzrost
kosztów całego systemu, i to znaczny koszt. Zakładam, że to o czym pan radny Kiljańczyk mówił (...)
dotyczy osób, które nie mają piecy węglowych, czyli nie mają popiołu. Bo jeżeli mają popiół, to
w zasadzie nic się nie zmienia. Bo ilość odpadów, którą mieli jest w zasadzie taki sam (...) Na pewno
jest to problem z tymi wszystkimi mieszkańcami, którzy już w dobie walki ze smogiem powymieniali
swoje źródła ciepła (...) Na dzień dzisiejszy nie mam złotego środka jak to rozwiązać, natomiast
będziemy go musieli znaleźć (...)".
Henryk Cebula – Radny Miasta poinformował, że podziela pogląd radnego Kiljańczyka. Dodał, że
dotyczy to wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców Śródmieścia.
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Za – 22 radnych
Przeciw – 2 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
14. Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
W związku z kończącą się kadencją Rady Miasta podziękowania złożyli radni, którzy nie będą pełnić
funkcji radnego w kolejnej kadencji: Krystyna Stokłosa, Andrzej Oświecimski, Henryk Cebula, Maria
Polanecka-Nabagło, Ewa Ryszka, Benedykt Kołodziejczyk, Tadeusz Białous i Ginter Zaik.
Krystyna Wałach – Radna Miasta podziękowała wszystkim członkom Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej za współpracę.
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta, jako przedstawiciel BSR podziękował radnym, którzy nie będą
pełnili funkcji radnych w kolejnej kadencji.
Wnioski i pytania złożyli:
Andrzej Wojaczek – Radny Miasta poruszył temat wypukłych ścian wiaduktu przy ul.
Tkoczów/Zwycięstwa. Stwierdził, że to wina fachowców a nie szkód górniczych. W imieniu
mieszkańców Golejowa poprosił, aby na parkingu przy ul. KEN (na przeciwko kościoła) zabudować
lampy.
Maria Polanecka-Nabagło – Radna Miasta odczytała interpelacje:
"Na skrzyżowaniu ul. Orzepowickiej i ul. Budowlanych po raz kolejny był wypadek samochodowy.
Barierki przy wjeździe z ulicy Orzepowickiej na budowlanych patrząc w prawo ograniczają widoczność
sprawiają wrażenie jakby nakładały się na siebie. Przeście dla pieszych bez sygnalizacji. W imieniu
kierowców wnoszę o przebudowanie skrzyżowania by było bardziej bezpieczne i bezkolizyjne".
"Wnioskuję o zweryfikowanie rozkładu jazdy autobusów odjeżdzających w stronę Rybnika
z przystanku przy ul. Energetyków obok szpitala. Odjazdy niektórych lini autobusowych np. 40, 46
prawie nakładają się w jednym czasie, a następne za ok. 40 min nawet godzinę. Mieszkańcy
korzystający z tego przystanku to zazwyczaj ludzie chorzy wracający od lekarza lub z rehabilitacji (...)
Na tym przystanku powinna być większa częstotliwość odjazdów autobusów w stronę Rybnika".
Na koniec złożyła wniosek, aby w nowej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury znalazła się sala dla
licznej rzeszy seniorów z dzielnicy Maroko-Nowiny.
Następnie podziękowania złożyli Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Rybnika.
15. Zakończenie sesji.
Jan Mura – Przewodniczący Rady Miasta zakończył sesję o godzinie 21:10.
Protokołowały:
Klaudia Korduła – Krybus
Martyna Oberman
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Wyniki głosowań
Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok. /Głosowanie 1/
Za - 14 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Mirela Szutka (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 10 radnych
1. Maria Polanecka-Nabagło (-)
2. Michał Chmieliński (-)
3. Andrzej Wojaczek (-)
4. Henryk Cebula (-)
5. Arkadiusz Szweda (-)
6. Jerzy Lazar (-)
7. Anna Gruszka (-)
8. Łukasz Dwornik (-)
9. Mariusz Węglorz (-)
10. Ewa Ryszka (-)
Głosowanie za wnioskiem formalnym za zamknięciem dyskusji w pkt. Zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej Miasta Rybnika /Głosowanie 2/
Za – 13 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
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Przeciw – 11 radnych
1. Maria Polanecka-Nabagło (-)
2. Michał Chmieliński (-)
3. Andrzej Wojaczek (-)
4. Henryk Cebula (-)
5. Arkadiusz Szweda (-)
6. Jerzy Lazar (-)
7. Anna Gruszka (-)
8. Łukasz Dwornik (-)
9. Mariusz Węglorz (-)
10. Ewa Ryszka (-)
11. Mirela Szutka (-)

Wstrzymało się – 0 radnych
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/
Za – 13 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
Przeciw – 2 radnych
1. Michał Chmieliński (-)
2. Andrzej Wojaczek (-)
Wstrzymało się – 9 radnych
1. Maria Polanecka-Nabagło (-)
2. Henryk Cebula (-)
3. Arkadiusz Szweda (-)
4. Jerzy Lazar (-)
5. Anna Gruszka (-)
6. Łukasz Dwornik (-)
7. Mariusz Węglorz (-)
8. Ewa Ryszka (-)
9. 14. Mirela Szutka (-)
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Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi w pkt. uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w
rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40). /Głosowanie 4/
Za – 22 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
1. Michał Chmieliński (-)
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
/Głosowanie 5/
Za – 23 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
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14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
23. Anna Gruszka (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
24. Michał Chmieliński (-)
Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
/Głosowanie 6/
Za – 24 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
23. Anna Gruszka (-)
24. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
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Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. /Głosowanie 7/
Za – 23 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Anna Gruszka (-)
23. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
/Głosowanie 8/
Za – 24 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
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15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
23. Anna Gruszka (-)
24. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych
położonych poza drogami publicznymi w Rybniku. /Głosowanie 9/
Za – 24 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
23. Anna Gruszka (-)
24. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
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Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których
mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. /Głosowanie 10/
Za – 13 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
Przeciw – 11 radnych
1. Maria Polanecka-Nabagło (-)
2. Michał Chmieliński (-)
3. Andrzej Wojaczek (-)
4. Henryk Cebula (-)
5. Arkadiusz Szweda (-)
6. Jerzy Lazar (-)
7. Anna Gruszka (-)
8. Łukasz Dwornik (-)
9. Mariusz Węglorz (-)
10. Ewa Ryszka (-)
11. Mirela Szutka (-)
Wstrzymało się – 0 radnych
Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Rybnika. /Głosowanie 11/
Za – 24 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
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14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Henryk Cebula (-)
17. Arkadiusz Szweda (-)
18. Jerzy Lazar (-)
19. Łukasz Dwornik (-)
20. Mariusz Węglorz (-)
21. Ewa Ryszka (-)
22. Mirela Szutka (-)
23. Anna Gruszka (-)
24. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 0 radnych
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Rybnika. /Głosowanie 12/
Za – 22 radnych
1. Małgorzata Piaskowy (WdR)
2. Krystyna Wałach (WdR)
3. Jan Mura (WdR)
4. Andrzej Oświecimski (WdR)
5. Tadeusz Białous (WdR)
6. Franciszek Kurpanik (PO)
7. Benedykt Kołodziejczyk (PO)
8. Krystyna Stokłosa (PO)
9. Wojciech Kiljańczyk (PO)
10. Krzysztof Szafraniec (PO)
11. Łukasz Kłosek (PO)
12. Mariusz Wiśniewski (-)
13. Ginter Zaik (WdR)
14. Andrzej Wojaczek (-)
15. Maria Polanecka-Nabagło (-)
16. Arkadiusz Szweda (-)
17. Jerzy Lazar (-)
18. Łukasz Dwornik (-)
19. Mariusz Węglorz (-)
20. Ewa Ryszka (-)
21. Mirela Szutka (-)
22. Michał Chmieliński (-)
Przeciw – 2 radnych
1. 23. Henryk Cebula (-)
2. 24. Anna Gruszka (-)
Wstrzymało się – 0 radnych
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