PROTOKÓŁ Nr II/2012
z obrad Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
która odbyła się w dniu 23 lutego 2012r. w godz. 13.00 – 18.45
w sali Rady Miasta.

Podjęto uchwały:

II.16.2012

II.17.2012
II.18.2012

II.19.2012

II.20.2012
II.21.2012
II.22.2012

II.23.2012

II.24.2012
II.25.2012
II.26.2012

II.27.2012
II.28.2012
II.29.2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jastrzębie-Zdrój,
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Prof.
Rudolfa Ranoszka do Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Komuny Paryskiej 18c,
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców
Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2012”,
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Jastrzębie-Zdrój przez Print Management Wojciech Pietrzak,
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Jastrzębie-Zdrój przez NZOZ „SALUS” S.C. Dytko &
Granowska,
w
sprawie
ustanowienia
odrębnej
własności
lokalu
użytkowego, zniesienia odrębnej własności lokali i zniesienie
współwłasności nieruchomości,
w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój,
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców
podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040
w sprawie rozpatrzenia skargi ***,
w sprawie wystąpienia do Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie,

Ad. 1
Otwarcie II
obrad.

Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności

Otwarcia II Sesji dokonał przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik. Powitał
zebranych i stwierdził, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są
prawomocne, ponieważ udział w sesji bierze wymagana liczba radnych. W sesji
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wzięło udział 22 radnych. Nieobecna na Sesji była Radna Iwona Rosińska
usprawiedliwiona.

Lista obecności stanowi załącznik

-

Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad wraz z projektami uchwał otrzymali
wszyscy radni.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 2
Wybór Komisji uchwał i wniosków

Andrzej Matusiak
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszam do pracy w
komisji radnego Mariana Króliczka – wyraził zgodę.
Chojecka Alina
W imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska, zgłaszam do pracy w
komisji radnego Romana Foksowicza– wyraził zgodę.

Andrzej Kinasiewicz
Wspólnota Samorządowa, zgłaszam do pracy w
− W imieniu Klubu Radnych
komisji radną Bernadetę Magiera - wyraziła zgodę.

za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się - 1
-

Stwierdzam, że skład komisji uchwał i wniosków został przyjęty
większością głosów.

Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad.3
Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Protokół z I Sesji Rady Miasta był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy są
uwagi do protokołu ? Nie widzę. Kto za przyjęciem protokołu z I Sesji
Rady Miasta ?
za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
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- Stwierdzam, że protokół z I Sesji został przyjęty większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. 4
Zgłaszanie interpelacji:
Janusz Tarasiewicz w sprawie:
- kosztów finansowych w związanych z reorganizacją szkół na terenie Miasta,
- wysokości czynszów w zasobach mieszkaniowych Miasta (komunalne i
socjalnie)oraz kosztów administrowania i zarządu poszczególnymi nieruchomości,
- zmiany decyzji Prezydenta Miasta w sprawie nieuznania nadpłaty podatku od
nieruchomości za 2006 r. nadpłaconego przez Jastrzębską Spółkę Kolejową
Sp. z o.o,
Interpelacje stanowią załączniki nr 5-7 do niniejszego protokołu.
Roman Foksowicz w sprawie:
- zanieczyszczenia spowodowanego spalaniem odpadów w piecach domów
prywatnych,
- chodnika na ul. Komuny Paryskiej, ul. Szotkowickiej i ul. Dąbrowskiego,
- planów wobec budynku po kółku rolniczym na ul. Komuny Paryskiej,
Interpelacje stanowią załączniki nr 8-10 do niniejszego protokołu.
Łukasz Kasza w sprawie:
- wykonania stałego podium artystycznego obok Domu Strażaka w Bziu,
Interpelacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Alina Chojecka w sprawie:
- zmiany trasy linii autobusu 125,
Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Lucyna Maryniak w sprawie:
- udostępnienia uchwały nr 9/VI/2011 Zgromadzenia MZK z dnia 2.06.2011,
- odebrania ankiet z GSM dot. wypowiedzi zainteresowanych ul. Jasną jako
jednokierunkową,
- wymalowania przez TBS Daszek kopert na parkingu działki 107/53,
- powstania w mieście Policji dla zwierząt,
Interpelacje stanowią załączniki nr 13-14 do niniejszego protokołu.
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Lis Jerzy w sprawie:
-

pomalowania amfiteatru w Parku Zdrojowym,
wyasfaltowania fragmentu ok 100-150 mb. ulicy Wiejskiej,
parkingu przy Urzędzie Miasta
ulicy Bednorza

Interpelacje stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Norbert Małolepszy w sprawie:
- „Strefy Kibica” na Euro 2012,
- kosztów utrzymania hali widowiskowo – sportowej,
- kortów tenisowych,
Interpelacje stanowią załączniki nr 16-18 do niniejszego protokołu.
Witold Kosiorek w sprawie:
- harmonogramu remontu boisk szkolnych dostosowanych do wymaganych
standardów,
- przeglądów ujęć hydrantowych dla potrzeb p. poż w Mieście,
Interpelacje stanowią załączniki nr 19-20 do niniejszego protokołu.
Marian Króliczek w sprawie:
- utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w PP nr 17,
Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu,
Piotr Włodarek w sprawie:
- uruchomienia linii autobusowej,
Interpelacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu,
Siwiec Elżbieta w sprawie:
- zatrudnienia
oświatowych,

nauczycieli

poszczególnych

przedmiotów

w

placówkach

Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu,
Andrzej Kinasiewicz w sprawie:
- ustawienia jednego punktu świetlnego przy ul. Opolskiej 14-22.
- uporządkowania i zmiany organizacji ruchu przy ul. Wrocławskiej,
Interpelacje stanowią załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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Do protokołu interpelację złożyła Radna Alina Chojecka w sprawie:
- przeznaczenia terenów przy ul. Krasickiego pod budowę garaży,
Interpelacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Przewodniczący Rady - Sławik Tadeusz
- Szanowni Państwo w zeszłym tygodniu dotarła do nas smutna informacja o
śmierci Leopolda Sobczyńskiego
- działacza niepodległościowego, działacza
związkowego, Solidarności, Radnego Rady Miasta, działacza osiedlowego.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Leopolda Sobczyńskiego.

Przewodniczący Rady - Sławik Tadeusz
- Szanowni Państwo chciałbym Państwu przedstawić sprawę istotną, ważną dla
rozwoju naszego miasta. W ostatnim tygodniu toczą się w naszym mieście
(Urzędzie Miasta) prace dotyczące projektów, które zostały zgłoszone w części
ogólnej do Subregionu. Projekty dotyczą okresu programowania 2014-2020. W
pracach aktywnie bierze udział Rada Miasta, Panowie Prezydenci, Wydział Polityki
Gospodarczej i Promocji wraz z innymi wydziałami. Czasu jest niewiele. Prace
odbywały się w gremium Rady Miasta – Przewodniczący Klubów Radnych wraz z
członkami Prezydium oraz Naczelnicy Wydziałów, Dyrektorzy jednostek
samorządowych. Następnie nastąpiły wspólne spotkania. Podczas spotkań zostały
przyjęte ciekawe projekty. Dyskutowaliśmy o kilkunastu projektach ważnych. W
mojej ocenie była to najważniejsza decyzja w tej kadencji. Jest możliwość
pozyskania do 75% środków. Z wielu dyskutowanych projektów pojawiły się 4
projekty: Rewitalizacja Parku Zdrojowego, Budowa obwodnicy Węzła autostrady
A1 w Mszanie do Drogi Wojewódzkiej na Cieszyn, Tereny po KWK Moszczenica
(budowa Centrum Naukowo – Badawczego, Centrum rozwoju przedsiębiorczości,
centrum kongresowe, budowa uzbrojenia terenu, klaster technologiczny związany
z węglem, koksem, metanem, budowa uzbrojenia terenu, wykorzystanie szybu
kopalnianego), Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i rewitalizacji linii
kolejowej z Jastrzębia w kierunku Katowic przez Pawłowice, Żory. W poniedziałek
odbędzie się kolejne spotkanie Prezydium Rady. Musimy odnosić się do sytuacji
finansowej naszego miasta. Mówię o tym w tym punkcie ponieważ moim zdaniem
i Prezydium Rady są to zadania kluczowe być może najważniejsze w tej kadencji.
Odbyło się również spotkanie komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej w obecności Prezesa Zagórowskiego, kierownictwa
JSW, Pana Prezydenta. W omawianiu funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki
Węglowej padły informacje ważne dla mieszkańców naszego miasta dotyczące
m.in. wydobycia węgla , zatrudnienia 23 tys. pracowników. Są to elementy
kluczowe i zostaną utrzymane przez najbliższe lata. W okresie od 2010 – 2030
Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje ok 16 mld zł. Naszą rolą jest budowanie
alternatywnego przemysłu innego od JSW. Na dyskusję wstępną dotyczącą
udziału JSW w dwóch projektach - budowie klastra technologicznego jak i
…………….jest wstępna akceptacja. Szanowni Państwo jeżeli chodzi o dyżury
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Radnych w czasie obrad Sesji proponujemy jako Prezydium Rady przyjąć zasadę,
że nie ma w czasie obrad Sesji dyżurów Radnych. Rozwiązanie takie będzie miało
zastosowanie w II półroczu 2012 r.
Przypominam Państwu o obowiązku
wypełniania
oświadczeń
majątkowych.
Termin
składania
oświadczeń
majątkowych upływa ostatniego kwietnia.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kinasiewicz przedstawił informację od
ostatniej Sesji do dnia dzisiejszego.
Informacja stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Informacja Prezydenta Miasta
Marian Janecki
- Szanowni Państwo, zanim przejdę do przedstawiania informacji chciałbym
zaapelować do Państwa. Jesteśmy drugi miesiąc po uchwaleniu Budżetu Miasta.
Pytacie Państwo w interpelacjach kiedy zostaną wykonane np. remonty dróg i
chodników. Jeżeli nie ma takich pozycji w Budżecie to nie wymagajcie Państwo ,
żebym na to odpowiadał. Wykonuję to co jest zapisane w Budżecie Miasta.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie dodatkowych miejsc w przedszkolach to w
ostatnim czasie spotykamy się z pismami od rodziców. Problem jest taki , że
6-latki mają nie iść do szkół i mamy kumulację. Pozostawiono nas z problemem.
Zgłaszaliśmy ten problem na spotkaniu, które odbyło się 3 dni temu w
Katowicach z Posłami i Senatorami
Śląska. Myślę, że powinna odbyć się
rozmowa z Minister Edukacji jak w tej sytuacji Samorządy mają postępować.
Jeżeli 6 – latki nie pójdą do szkoły to mamy kumulację i nie mamy tylu miejsc w
przedszkolach. Niektóre samorządy zastanawiają się nad tym, aby zredukować
ilość godzin i przystąpić do 5 godzin wynikających z ustawy. Jest to problem
ciężki dla całego kraju.
Prezydent Miasta – Marian Janecki przedstawił informację od ostatniej Sesji do
dnia dzisiejszego.
Informacja stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał
Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2011 r.

Rady

Miasta

Prezydent Miasta - Marian Janecki przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2011 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
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PRZERWA
15 MINUT
Ad. 8
Ochrona środowiska
• Wystąpienie Prezydenta Miasta

Doradca Prezydenta Miasta – Franciszek Piksa przedstawił informację dotyczącą
stanu środowiska w mieście.
Informacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
PRZERWA
15-45-15.55
• Koreferat Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawiła
koreferat Komisji.
Koreferat stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
• Dyskusja

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Tadeusz Markiewicz
- Szanowni Państwo, Zaproszeni Goście trudno odnieść się do przedstawionego
materiału, ponieważ został sporządzony bardzo solidnie i niewiele można dodać.
Chciałbym powiedzieć, że informacje zawarte w materiale są prawdziwe i stan
środowiska Jastrzębia-Zdroju pomimo dominującej cechy miejskiej mamy bardzo
dużo dobrze zachowanych stanowisk przyrodniczych. Przygotowując plan
zagospodarowania przestrzennego bardzo rozsądnie podchodzono do tego
zachowując podstawową cechę miejską, ale biorąc pod uwagę stanowiska , które
mogłyby być chronione , które są bardzo cenne przyrodniczo. Na uwagę zwraca
ochrona cieków wodnych, pasów ochronnych wokół cieków wodnych co ma
bardzo duże znaczenie w przemieszczaniu się zwierząt. Szanowni Państwo mamy
takie gatunki ptaków, które oglądamy z ogromnym zaciekawieniem w telewizji, a
występują w Jastrzębiu-Zdroju. Jest stałe miejsce gniazdowania kruka. Mamy w
mieście takie miejsce, gdzie corocznie jedna para zakłada lęgi. Jest to ptak o
bardzo dużym obszarze terytorialnym. W Jastrzębiu występują również ciekawe
ptaki takie jak - dzierzba gąsiorek, błotniak stawowy, zimorodek. Występowanie
zimorodka oznacza , że jest bardzo dobry stan środowiska naturalnego, ponieważ
żywi się małymi rybkami. Zimorodek zakłada gniazda w stromych rzekach. Mamy
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bardzo dużo ciekawych zwierząt. Bardzo popularna jest ryjówka aksamitna. Jest
to mały gryzoń ubarwiony na czarno, który minimum 10 godzin wytrzyma bez
pokarmu. W Jastrzębiu pojawił się bóbr jest to bardzo pożyteczne zwierzę. Ze
zwierząt inwazyjnych, niepożądanych pojawia się norka amerykańska, oraz
szkodniki synantropijne. Na terenach po górniczych obserwuje się powrót życia
przyrodniczego. Zwierząt na hałdach mamy dużo. Chciałbym odnieść się również
do ogrodów działkowych. Jest to enklawa ostoi zwierząt i ptaków. Co roku
odbywa się akcja Urzędu Miasta w postaci rozwieszania budek lęgowych. Był
kiedyś pomysł utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pająków.
Chciałbym usłyszeć czy nadal podtrzymujemy utworzenie takiego zespołu? Na
podkreślenie zasługuje coroczne dokarmianie ptaków i zwierząt dziko żyjących.
Ma to bardzo duże znaczenie. Na duże uznanie zasługuje wydawanie opracowań
np. ptaki Jastrzębia-Zdroju i okolic, stan środowiska Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Dziękuję.
Maryniak Lucyna
- Proszę Państwa dziękuję za udzielenie głosu poza kolejnością, ponieważ pełnię
w tej chwili dyżur. Szanowni Państwo chciałam podziękować Pani Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska za wnikliwe opracowanie dla nas materiałów
dotyczących środowiska. Wiem, że trzeba złożyć wniosek do Budżetu Miasta aby
zabezpieczyć środki na dokarmianie zwierząt. Z Panem Tomaszem Urbańskim
uratowaliśmy Gmyrdek , który był zanieczyszczony. Dziękuję za współpracę i na
Pani ręce składam podziękowania dla Pani i dla wszystkich pracowników Pani
Wydziału. Dziękuję.
Kinasiewicz Andrzej
- Szanowni Państwo, wszystkim osobom, które przygotowały na dzisiejszą Sesję
materiał dotyczący ochrony środowiska należą się słowa uznania. Dzisiejsza
Sesja jest związana z tym, że 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o
gospodarce odpadami, która wprowadza dość zasadniczą, rewolucyjną zmianę
dotyczącą gospodarowania odpadami. Indywidualni mieszkańcy ani spółdzielnie
mieszkaniowe nie będą zawierać umów z firmami, które będą zajmować się
odbieraniem odpadów, przejmuje to Gmina. Z wielkim uznaniem odnoszę się do
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , który na wzór duński ma
placówkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży naszego miasta gdzie przedstawia się
np. jak się oczyszcza wodę. Ustawa o gospodarce odpadami jest bardzo
potrzebna mieszkańcom, a jednocześnie daje duże możliwości dla samorządów.
Mam nadzieję, że nasze miasto mając troszkę doświadczenia będzie realizować
ustawę w sposób właściwy.
Markiewicz Tadeusz
- Proszę Państwa w temacie ochrony środowiska należałoby próbować nawiązać
współpracę z Czechami. Być może uda się to zrobić przez środki UE.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Szanowni Państwo, przed nami wielka praca Urzędu i Radnych , aby
wprowadzić w życie nowe zasady ustawy o gospodarce odpadami. Część Radnych
była na szkoleniu, które dało obraz tego co nas czeka.
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Chojecka Alina
- Panie Przewodniczący chciałam zaproponować , aby skserować Radnym, którzy
nie byli na szkoleniu tekst ustawy o gospodarce odpadami.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Słuszny wniosek, ustawa zostanie skserowana.
PRZERWA
16.25-16.35
Ad.9
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,
Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i
Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Edukacji,
Polityki Społecznej, Kultury i Sportu, Skarbu – pozytywna.
Opinia Komisji Rewizyjnej – negatywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.16.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok została podjęta głosami:
za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
Opinia Komisji Edukacji i Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
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Janusz Ogiegło
- Czy wszystkie zawody, które są wymienione w uchwale wyczerpują listę? Czy
są to wybrane zawody? Nie ma np. religii w tych zawodach?
Piksa Franciszek
- Szanowna Rado, każdego roku zwracamy się do Dyrektorów Szkół o wskazanie
kierunków. Nie muszą być wszystkie kierunki. Zwracając się do szkół
uzyskaliśmy informację , że takie kierunki jak diagnoza gotowości szkolnej,
geografia, historia , j. polski, komunikacja perswazyjna, podyplomowe studia na
temat rodziny były w poprzedniej uchwale i nie znalazły głosów wśród nauczycieli
i dyrektorów szkół. Proszono, aby dopisać wskazane przez Dyrektorów kierunki –
elektrotechnika, automatyka, robotyka, podstawy eksploatacji maszyn,
tyflopedagogika, terapia pedagogiczna i tym podobne. Nie jest powiedziane, że
mamy wszystkie kierunki wypisać. Wychodzimy z tymi kierunkami do nauczycieli.
Są to kierunki uzgodnione ze związkami zawodowymi, Dyrektorami szkół. Tak
było każdego roku.
Siwiec Elżbieta
- Na Komisji Edukacji zadałam pytanie – proszę przy każdym z tych kierunków ,
które moim zdaniem nie są deficytowe wyszczególnić zapotrzebowanie w
poszczególnych placówkach oświatowych. Czy Pan Prezydent odrobił to zadanie?
Czy może nam Pan powiedzieć ile brakuje muzyków i w których placówkach,
matematyków i w których placówkach , nauczycieli przyrody, plastyków. Nie
mówię o kierunkach deficytowych , które są jak najbardziej zasadne. Mamy dużo
podań złożonych w szkołach gdzie powielają się kierunki o których wspomniałam.
Myślę, że od Komisji Edukacji do dnia dzisiejszego upłynęło dość dużo czasu na
odrobienie tego zadania. Uprzejmie proszę o przekazanie Radnym ilu brakuje
nauczycieli.
Piksa Franciszek
- Nie wiem jakie to ma znaczenie. Nie sposób jest bardzo dokładnie
poinformować Radnych o brakach o możliwościach tych kierunków, o których
Pani myśli. Być może są takie przypadki, że nauczyciel chce mieć taki kierunek
jako studia podyplomowe. My mu to umożliwiamy. Wcale nie znaczy, że
nauczyciel robiąc studia podyplomowe znajdzie pracę w tym kierunku. Nie na
tym polega ta uchwała. Występujemy z możliwością poszerzenie wiedzy dla
nauczycieli. Kierunki, które są podane zostały wskazane przez nauczycieli, którzy
pracują w szkołach. Być może nauczyciel chce poszerzyć swoją wiedzę. Czy to
jest źle? Nie rozumiem dlaczego mamy podawać te kierunki, na które jest
konkretne zapotrzebowanie.
Siwiec Elżbieta
- Uważam, że zasadne jest kształcenie i doskonalenie pod rynek pracy.
Rozbudzamy nadzieję nauczycielom dodając do tego pieniądze budżetowe. Nie
wiem czy jest to przemyślana polityka oświatowa w naszym mieście. Jeszcze raz
podkreślam, że nauczycieli przyrody mamy nadwyżkę i wszystkie kierunki o
których wspomniałam też. Na pewno zrozumiałabym gdyby Pan Prezydent użył
argumentów, że w danej szkole brakuje nauczycieli przyrody, matematyki.
Przekażmy te środki na przedmioty deficytowe. Kształciliśmy na ZOD AWF
nauczycieli wychowania fizycznego - proszę powiedzieć, który z nich znalazł
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zatrudnienie w naszym mieście. Rozeznanie rynku pracy jest zasadne, aby
kształcić pod potrzeby.
Piksa Franciszek
- Pani głos odbieram w ten sposób, że nie należy takiej uchwały przedstawiać
ponieważ mamy za dużo fachowców w szkołach i takie kierunki nie są potrzebne.
Jak wspomniałem wcześniej kierunki w uchwale są uzgodnione z nauczycielami,
dyrektorami i związkami zawodowymi.
Siwiec Elżbieta
- Prosiłam, aby wskazać w których szkołach i gdzie są braki. Do tej pory nie
mamy takiej informacji.
Piksa Franciszek
- W takim razie przygotuję Pani projekty organizacyjne, gdzie są zatrudnieni
nauczyciele.
Siwiec Elżbieta
- Panie Prezydencie proszę nie kpić.
Piksa Franciszek
- Nie kpię, wolałbym te pieniądze przeznaczyć na inny cel.
Siwiec Elżbieta
- Proszę nie udzielać mi odpowiedzi wymijających. Bardzo poważnie mówiłam ,
że chcę mieć rozeznanie jakie są braki kadrowe na rynku oświatowym w
Jastrzębiu-Zdroju. Myślę, że najważniejsze jest zasadne wydawanie pieniędzy
budżetowych.
Piksa Franciszek
- Słusznie, będziemy musieli z taką uchwałą nie wychodzić i środki przeznaczyć
na inny cel.
Siwiec Elżbieta
- Nie możemy środków przeznaczyć na inny cel, ponieważ ustawodawca
zobowiązał nas do przeznaczenia tych środków na doskonalenie nauczycieli.
Magiera Bernadeta
- Proszę Państwa, apeluję, aby nie czynić krzywdy nauczycielom, bo jeżeli
wycofamy tę uchwałę to zrobimy krzywdę nauczycielom. Nauczyciel, który np.
ma kilka godzin historii w danej szkole chce zrobić sobie przyrodę, albo plastykę
aby dorobić do etatu. Nie widzę nic złego w tym, że nauczyciele chcą się
kształcić. W dzisiejszych czasach nauczyciel nie może mieć jednego kierunku
skończonego.
Toborowicz Anna
- Proszę Państwa dokładnie przeanalizowałam uchwałę. Jest więcej kierunków w
uchwale, z których nauczyciele mogą korzystać. Nauczyciel ustawicznie musi się
doskonalić i dokształcać. Niejednokrotnie nauczycielom brakuje godzin w szkole.
Mogą dodatkowo zrobić drugi kierunek. Modne jest nauczanie blokowe. Trzeba
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zaufać dyrektorom szkół skoro są takie potrzeby. Uważam, że musimy spojrzeć
na uchwałę pozytywnie.
Janusz Ogiegło
- Proszę Państwa, intencją wystąpienia Radnej Siwiec nie była chęć oddalenia
uchwały tylko jej przeanalizowanie . Będziemy głosować za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu.
Marian Janecki
- Rozumiem, że każdy Dyrektor prowadzi politykę kadrową i ma najlepsze
rozeznanie w tej kwestii. Poszczególne polityki kadrowe Dyrektorów szkół
poprzez wnioski i opinie trafiają do nas. Chciałbym zaproponować, aby
spróbować nad sprawami kadrowymi porozmawiać w czerwcu lub w lipcu na
Komisji Edukacji. Można zrobić taką analizę.
Siwiec Elżbieta
- Sygnalizuję, żeby następną przygotowywaną uchwałę oprzeć na symulacjach i
potrzebach.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.17.2012 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli została przyjęta głosami: za – 17, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
W związku awarią urządzenia do głosowania Radna Siwiec na piśmie
poinformowała o głosowaniu nad uchwałą.
Pismo Radnej Elżbiety Siwiec stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój,
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.18.2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
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Jastrzębie-Zdrój została przyjęta głosami: za – 17, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego
protokołu
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Prof. Rudolfa
Ranoszka do Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej
18c,
Opina Komisji Edukacji – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Janusz Tarasiewicz
- Na poprzedniej Sesji projekt uchwały został wycofany ze względu na brak opinii
z Kuratorium Oświaty . Rozumiem, że taka opinia wpłynęła do Pana Prezydenta?
Piksa Franciszek
- Do ostatniego dnia czekaliśmy na opinię Kuratora. Opinia wpłynęła z
odpowiedzią , że Kurator nie musi opiniować tego typu połączenia.
Uchwała nr II.19.2012 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr
16 im. Prof. Rudolfa Ranoszka do Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Komuny Paryskiej 18c, została przyjęta głosami: za – 19,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta
Jastrzębie-Zdrój na rok 2012”,
Opinia Komisji Polityki Społecznej oraz Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
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Piksa Franciszek
- Panie Przewodniczący na ostatniej Komisji Polityki Społecznej przedstawiona
została uchwała i wywiązała się dyskusja. Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia i
Opieki Społecznej przedstawiła całą statystykę zdrowotności mieszkańców miasta
Jastrzębia. Po tych informacjach Radna Lucyna Maryniak oznajmiła, że ta
zatrważająca statystyka nie tylko w Jastrzębiu-Zdroju, ale i na Śląsku jest
powodem, że Ślązak ze Ślązaczką się żenią. Poprosiłem Panią Radną Maryniak o
powtórzenie tego, bo myślałem, że źle zrozumiałem wypowiedź. Pani Maryniak
przekonywała i argumentowała, że tak jest. Na początku myślałem , że to żarty.
Uważam, że taka wypowiedź jest nie poważna. Radna, która jest osobą publiczną
na Komisji, gdzie jest wszystko protokołowane , nagrywane nie powinna
wypowiadać takich opinii. Podejrzewam, że nie jest to opinia klubu Platforma
Obywatelska tylko Pani Lucyny Maryniak. Proszę, aby Pani Lucyna Maryniak
miała odwagę przeprosić tych Ślązaków , których obraziła. Sam jestem
Ślązakiem , moja żona jest Ślązaczką i ja teraz nie wiem co mam robić. Czuję, że
moje małżeństwo jest genetycznie zagrożone.
Janusz Ogiegło
- Proszę Państwa, nie jest to stanowisko naszego Klubu. Prywatnie rozmawiałem
z Panią Maryniak jak była przerwa i mówi, że ona to zupełnie inaczej rozumie.
Pani Radna mówi, że na tym terenie ma syna , który się tutaj urodził mimo, że
ona nie pochodzi ze Śląska i też już jest Ślązakiem. Poślubił dziewczynę z Żor,
która też nie jest stąd , ale w Żorach się urodziła i wychowała. W tej chwili nie
ma Pani Maryniak bo pełni dyżur, myślę, że wypowie się w wolnych głosach i
wnioskach. Zdaniem Pani Maryniak na Śląsku jesteśmy szczególnie zagrożeni ze
względu na to, co nas otacza (górnictwo). W latach 70, czy 80 gdzie osoby z
Łazisk (wiemy jakie było tam zadymienie) jeździły nad morze i bardzo źle się
czuli nad tym morzem, bo byli przyzwyczajeni do innego powietrza. Takie
sformułowania dotyczące Ślązaków i Ślązaczek są nieuzasadnione, bezpodstawne
i zdecydowanie jako Klub Radnych PO odcinamy się od tej wypowiedzi.
Piksa Franciszek
- Widzę, że świetnie Pan broni Pani Radnej. Myślę, że Panią Maryniak stać na
przeprosiny. Pani Lucyna w innym kontekście to powiedziała, nie w takim jak to
Pan przedstawił. Była dyskusja i Pani Radna argumentowała to. Myślę, że
wystarczy słowo przepraszam.
Magiera Bernadeta
- Prowadziłam obrady Komisji Polityki Społecznej i dokładnie słyszałam
wypowiedzi. Pani Maryniak powoływała się na jakieś badania. W
Jastrzębiu-Zdroju jest więcej ludzi przyjezdnych niż rdzennych Ślązaków i łatwo
tą tezę obalić. Mnie jako Ślązaczkę też to dotknęło.
Kinasiewicz Andrzej
- Są przeszkody, jeżeli w bliskich związkach rodzinnych (kazirodczych) zawiera
się związki małżeńskie. Są przeszkody jeśli zawiera się związki małżeńskie w
bliskich sobie środowiskach. Jest taka choroba królewska
zwana hemofilią
dlatego, żeby nie skażać błękitnej królewskiej krwi nie dokonywano mezaliansów.
Jeżeli chodzi o Ślązaków to jest to region tak silnie zurbanizowany, że możliwości
, że krew nie wymiesza się właściwie są zerowe. Miałem uczniów z Istebnej,
Koniakowa i co drugi nazywał się Legierski, Ligocki i byli bardzo zdrowi i silni.
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Żadnych badań naukowych na pewno w tym kierunku nikt nie ma. Są to jakieś
wymysły.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.20.2012 r. w sprawie Programu Zdrowotnego dla
Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2012”, została przyjęta
głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Jastrzębie-Zdrój przez Print Management Wojciech Pietrzak,
Opinia Komisji Kultury i Sportu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.21.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie
herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Print Management Wojciech
Pietrzak została przyjęta głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Jastrzębie-Zdrój przez NZOZ „SALUS” S.C. Dytko & Granowska,
Opinia Komisji Polityki Społecznej- pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.22.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie
herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez NZOZ „SALUS” S.C. Dytko &
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Granowska, została przyjęta
wstrzymujących się – 0.

głosami:

za

–

19,

przeciw

–

0,

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego,
zniesienia odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości,
Opinia Komisji Polityki Społecznej - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Roman Foksowicz
- W imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska proszę o 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Ogłaszam 5 minut przerwy.
PRZERWA
17.05-17.10
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.23.2012 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności
lokalu użytkowego, zniesienia odrębnej własności lokali i zniesienie
współwłasności nieruchomości,
została przyjęta głosami: za – 19,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój,
Opinia Komisji Polityki Społecznej oraz Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
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- Czy są pytania do projektu uchwały?
Janusz Ogiegło
- Na wstępie powiem , że jesteśmy jak najbardziej za przyjęciem projektu
uchwały. Zauważyłem, że we wniosku o wydanie karty „Rodzina 3 +” jest błąd.
Brakuje liczby 3. Czy orientujemy się mniej więcej, ile takich rodzin w Jastrzębiu
jest?
Marian Janecki
- Nie mamy takich dokładnych danych. Będziemy zorientowani w momencie
złożenia wniosków i wydania kart.
Paweł Jagodziński
- Szanowni Państwo, jestem jednym z wnioskodawców projektu uchwały. W
zamyśle uchwały nie chodzi tylko o rodziców (matka i ojciec) i 3 trójka dzieci, ale
również o opiekunów prawnych.
Alina Chojecka
- Chciałam zapytać o budżety jednostek organizacyjnych - MOSIR, MOK. W
związku z tą uchwałą budżety będą uszczuplone. Po jakim terminie środki do
tych budżetów zostaną uzupełnione?
Krzysztof Baradziej
- Uzupełnienie budżetów może nie nastąpić, bo nie wiemy ile osób skorzysta z
ulgi.
Jagodziński Paweł
- Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie programu „Rodzina 3+” był to
głos mieszkańców naszego miasta. Dziękuję za przyjęcie projektu uchwały.
Jednogłośnie wspieramy nasze rodziny.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.24.2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, została przyjęta głosami: za – 17,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
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Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego, Kultury i
Sportu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Krzysztof Baradziej
- Chciałbym złożyć autopoprawkę do projektu uchwały oraz do uzasadnienia.
Autopoprawka ma charakter kosmetyczny. Poproszę Pana Mecenasa
Kałusowskiego o komentarz.
Łukasz Kałusowski
- Szanowni Państwo w uzasadnieniu do projektu uchwały
w 3 akapicie
proponuję wykreślić zdanie : „ Skoro bowiem uchwała dotyczyła innych zadań niż
te określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie , stąd udzielenie dotacji następuje w powiązaniu z
art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. Zapis
niczego nie zmienia, a wolałbym, żeby nie budził wątpliwości interpretacyjnych.
Proponuję również dodanie do podstawy prawnej projektu uchwały art. 18 ust 2
pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?

Uchwała nr II.25.2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
została przyjęta głosami: za – 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 6.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w związku z nierównym traktowaniem nadawców podczas przyznawania koncesji
na multipleksie cyfrowym,
Opinia Komisji Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu
Terytorialnego - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
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Janusz Tarasiewicz
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na początku
chciałbym zadać sobie pytanie, czy to jeszcze demokracja, czy może już nowy
totalitaryzm ponieważ kilkanaście tysięcy popisów zabrano w naszym mieście pod
protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nie przyznaniem
koncesji Telewizji Trwam. W samej Parafii Miłosierdzia Bożego podpisów było
ponad 3000. Mówi się, że w Jastrzębiu było ich około 17 tys. Jest to sprawa
konieczna do poparcia. Mówimy tutaj o zapotrzebowaniu społecznym, jeżeli
chodzi o społeczność lokalną. W skali kraju mówimy o ok 1,5 mln złożonych
popisów nie licząc protestów instytucji w tym samorządów gminnych,
powiatowych i wojewódzkich oraz różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji
społecznych. Niestety w dniu wczorajszym doszło do manipulacji faktami , że do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło zaledwie 35 tys. podpisów. Dodam,
że manipulacja nie polega na tym, że chodzi o 35 tys. podpisów. Było to 35 tys.
przesyłek. Każda przesyłka zawierała niekiedy kilkaset podpisów. Liczy się
przesyłki, dlaczego nie podaje się faktów autentycznych. Sam proces liczenia nie
został zakończony. Na co dzień wiemy, że w środkach masowego przekazu mamy
albo fakty przemilczane świadomie albo zmanipulowane. Mam tu na myśli
środowiska ogólnokrajowe np. kilkudziesięciotysięczną manifestacją w związku z
tym protestem w Warszawie 18 lutego. Mówi się nawet, że w manifestacji brało
udział 25 tys. osób. No cóż zbyt mała garstka ludzi żeby jej nie zauważyć. Na
tym to wszystko polega. Czy kraj, w którym swój katolicyzm deklaruje blisko
90% społeczeństwa nie zasługuje i nie ma prawa do wolnej myśli i przekazu .
Nikt nikogo nie zmusza do oglądania Telewizji Trwam. Żyjemy w kraju, gdzie
konstytucja gwarantuje równe prawa dla wszystkich. Równość obywateli wobec
prawa, równość podmiotów. Apeluję jeszcze raz – żądamy tolerancji wobec
różnego rodzaju ekscesów, zachowań garstki osób, tolerancji całego
społeczeństwa wobec tego grona, więc uszanujmy również to, że kilka milionów
ludzi ma zapotrzebowanie i również potrzebuje tolerancji ze strony być może
małej ilości, ale decydentów. Szanowni Państwo chciałbym powiedzieć, że
postulaty sierpniowe, a wszyscy jak żyjemy wypowiadają się jak to dobrze się
stało , że nastała demokracja. Pocieszające jest to , że nie ma podziałów –
lewica, prawica, centrum. Zastanówmy się, czy ta demokracja rzeczywiście
dotyczy wszystkich. Czy klika milionów osób, które się podpisują nie zasługują na
to, żeby ten głos uwzględnić. Postulat sierpniowy z 1980 roku Związku
Zawodowego NSZZ Solidarność : „Przestrzegamy zagwarantowanych w
Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji, a tym samym
nierepresjonowanie niezależnych wydawnictw oraz udostępnianie mediów
przedstawicielom wszystkich wyznań”. Szanowni Państwo, część z Państwa
będzie pamiętała od 2001 roku było zorganizowanych kilka manifestacji w tym
jedna o zasięgu ogólnokrajowym gdzie dziwiono się, że ludzie z Wrocławia,
Krakowa przyjechali na tę manifestację. Wówczas również palcami nas
wyśmiewano, że było kilkadziesiąt osób podczas gdy było ok. 1000 osób
podawanych przez media, które wcale nie były, nie przychylne tylko społecznie
pokazano to w niedużym rozdźwięku zarówno lokalnie jak i regionalnie. Mimo
wszystko niektórzy organizując swoje własne konferencje stwierdzali inaczej.
Następnym elementem było to, że na tych protestach wystosowane zostały
postulaty ,w tym jeden z nich mówił o równym traktowaniu wszystkich
podmiotów w Polsce zarówno związków wyznaniowych , kościelnych, organizacji,
stowarzyszeń jak i propozycji zarówno parlamentarnej i pozaparlamentarnej.
Dziwiono się , o czym ty mówisz? Jest demokracja. Szanowni Państwo na moje
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szczęście zachowałem sobie na rok przed powstaniem Telewizji Trwam pismo z
dnia 22 lipca 2002 r. gdzie w imieniu Prezesa Brauna Pani Anna Szydłowska z
gabinetu Dyrektora Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
adresując pismo do mnie pisze tak : „ Szanowny Panie z upoważnienia
Przewodniczącego KRRIT w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji
dotyczącej nierówności prezentowania w Telewizji Polskiej S.A przedstawicieli
życia społeczno-politycznego i gospodarczego naszego kraju uprzejmie informuję
, że KRRiT w dniu 9 lipca bieżącego roku przyjęła stanowisko, którego kopię w
załączeniu przekazuję.” Każdemu kto jest zainteresowany udostępnię pełny
tekst. „KRRiT zwróciła się do zarządu Polskiego Radia i zarządu Telewizji Polskiej
S.A na temat czasu obecności naczelnych organów Państwa, partii, ugrupowań
politycznych, związków zawodowych, kościołów w programach Polskiego Radia w
okresie od 1999 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża zaniepokojenie
istniejącą
od IV kwartału 2001 roku w programach informacyjnych i
publicystycznych Telewizji
publicznej
dysproporcją
czasu
wystąpień
przedstawicieli Rządu i ugrupowań opozycyjnych. Wyraźna zmiana proporcji w
stosunku do okresu wcześniejszego świadczy o tendencji do marginalizowania
obecności wielu sił politycznych w tym opozycji parlamentarnej i
pozaparlamentarnej. Podobna tendencja pojawia się również w programach
Polskiego Radia. KRRiT oczekuje od Zarządu TP S. A oraz Zarządu Polskiego
Radia S. A przyjęcia działań zmierzających do usunięcia istniejących dysproporcji
oraz gwarantujących realizację ustawowych zobowiązań. Podpisano przez
Juliusza Brauna Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.” Proszę
Państwa co mamy? Poprawę od 1999 roku od IV kwartału? Czy od czasu kiedy
otrzymałem to pismo? Co się zmieniło? Uważam, że nie zmieniło się nic, a
jeszcze się pogorszyło. Dzisiaj próbuje się uciąć konstytucyjne prawa nie stosując
równości wobec prawa wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie
naszego demokratycznego Państwa. Każe się nam mieć tolerancję dla różnego
rodzaju dewiacji. Czy tego chcemy, aby uczono o tym dzieci w szkołach?
Wszędzie o tym mówiono. Dzisiaj Pan Juliusz Braun jest Prezesem Zarządu
Telewizji Polskiej S. A . Nie widzę zbytniej obecności , aktywności mimo wszystko
w kierunku poprawy tego stanu rzeczy. Uważam, że w tym wypadku mając na
uwadze postulaty sierpniowe ( mam na myśli 3 postulat, który cytowałem) nie
został zrealizowany jak wiele innych. Gdzie my żyjemy? Czy kilku milionowa
społeczność nie może mieć swoich praw, marzeń, sposobu ich realizacji ?
Niektórzy Radni skłonili się do tego mówiąc, że nie życzą sobie, aby Telewizja
Trwam korzystała np. z dotacji do abonamentu. Jest to kuriozalna wypowiedz.
Jak się chce zabrać głos w dyskusji, to trzeba coś o tym wiedzieć. Zapytajcie
Państwo ile w mediach liberalnych zarabiają czołowi dziennikarze. Przedwczoraj
jedna za gazet liberalnych opublikowała zarobki ( Pan Lis 80 tys. zł ). Szanowni
Państwo by nie być gołosłownym wystarczy, żeby nie powtarzać bzdur pisanych
w ogólnokrajowych liberalnych mediach
sięgnąć
do stenogramu
opublikowanego na stronach sejmowych z 19 stycznia, gdzie temat był
podejmowany. Zacytuję pojedyncze zdania:” Podstawowym argumentem dla
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , który odrzucił wniosek fundacji
na
pierwszym etapie rozpatrywania była ocena sytuacji finansowo – ekonomicznej
fundacji ocenionej jako zła” Szanowni Państwo, komu przyznano koncesję?
Stacja się 9 lat przygotowywała, bo 9 lat istnieje na rynku. Majątek trwały
fundacji , który świadczy o mocy firmy
jest 3698 razy większy od majątku
jednej z firm , która otrzymała koncesję, 350 razy większy od majątku drugiej
firmy, która uzyskała koncesję, 86 mln razy większy od majątku firmy , która
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uzyskała koncesję zakładając, że majątek ten nie wynosi 0 a 1. Nie chciałbym
dalej się rozwodzić. Kapitał własny fundacji w ostatnich badaniach w roku 2010
wyniósł 20,5 mln zł. W poprzednich latach również. Co się Szanowni Państwo na
przestrzeni tych lat wydarzyło – media o tym szeroko informowały. W chwili
składania wniosku o koncesję była Spółka Stawka. Spółka, która miała na swoim
koncie zaledwie 90 tys. zł środków. Była własnością jednego Pana . Do 90 tys. zł
dopisano lokal nazwany studiem telewizyjnym o powierzchni 1900 metrów, ale
będącym własnością prywatnym, a nie spółki. Spółce przyznano koncesję.
Zobaczcie Państwo na czym to polega. W 2006 roku decyzją Sądu Okręgowego
w Szwecji została uchylona wyrokiem Sądu apelacyjnego. I instancja skazała 4
młodych mężczyzn , uczniów jednej ze szkół w Szwecji za to, że publicznie
krytykowali rozdanie ok. 100 ulotek w jednej ze szkół średnich. Co się okazało –
I instancja skazała ich na karę więzienia. Sąd apelacyjny to odrzucił i odwołano
się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Okazało się, że ostatecznie w
mocy utrzymano wyrok szwedzkiego Sądu pierwszej instancji skazujący 3
oskarżonych na karę więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości ok.
200 – 2000 euro. Czwarty oskarżony otrzymał jedynie wyrok w zawieszeniu.
Uszanujmy prawa osób , które potrzebują tolerancji. Proszę Państwa wystarczy
przeczytać materiały źródłowe na stronach sejmowych dostępne dla każdego. Nie
chcę nikogo atakować. Na zakończenie chciałbym przypomnieć: za słowami
bardzo znanego satyryka w kraju Pana Jana Pietrzaka. Powiedział, że za PRL – u
było tak – pierwszy i drugi program, gdzieniegdzie był program trzeci, gdzie
odzywał się spiker – „A ty czemu przełączyłaś”. Do tego chcemy wrócić?.
Dziękuję.
Kosiorek Witold
- Proszę Państwa, żyjemy w Państwie prawa i przyznawanie koncesji mam
nadzieję, że jest w literze prawa. Od każdej decyzji jest możliwość odwołania.
Przyznam, że stenogramów z Sejmu nawet bym nie czytał ponieważ gdyby
powstał stenogram z dzisiejszego spotkania, jakie niemądre zdania padały,
powielanie tego dalej byłoby niemądre. Moją wątpliwość budzi, czy my jako Rada
Miasta Jastrzębie-Zdrój powinniśmy w jakiejś procedurze odwoławczej
uczestniczyć. Idea jest słuszna. Jako katolik nie czuję się dyskryminowany. Mam
nadzieję, że TV Trwam, będziemy oglądać po spełnieniu wymagań jakie są. Czy
my jako Rada powinniśmy wchodzić w kompetencje organów państwowych?
Dziękuję.
Andrzej Kinasiewicz
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo byłem jednym z
inicjatorów przyjęcia uchwały. Myślę , że Radni mają prawo wypowiadać się w
ważnych sprawach dotyczących obywateli polskich także mieszkańców naszego
miasta. Zacytuję fragment z Gazety Wyborczej:” Między innymi Dorota Głowacka
prawniczka obserwatorium wolności mediów w Polsce helsińskiej fundacji praw
człowieka uważa , że”…. KRRiT tłumaczy się słabo, a w konkursie nie było
przejrzystych reguł. Proces cyfryzacji musi być maksymalnie transparentny.
Kryteria, które przyjęła Rada powinny być sformułowane w bardziej precyzyjny
sposób i zostać ujawnione w momencie ogłoszenia konkursu”. Kolejne zdanie:
„Niedawno przez Polskę przeszła fala ulicznych demonstracji przeciwko ACTA.
Wedle Doroty Głowackiej z fundacji helsińskiej:”…. oba protesty chociaż dotyczą
kompletnie różnych sytuacji coś jednak łączy. Na pewnym poziomie abstrakcji
można tu snuć analogię, chodzi o jawność działania organów publicznych.
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Procedury otwartego sprawowania władzy ciągle u nas nie do końca dobrze
działają i przy różnych okazjach to wychodzi.” Chciałem Państwa uspokoić, że nie
jesteśmy, ani pierwsi ani jedyni, jeśli chodzi o samorządy terytorialne różnych
szczebli, które w tej sprawie w imieniu społeczeństwa polskiego zabrały głos.
(Sejmiki wojewódzkie, dolnośląskie, Rada Miasta Łomża) Dajmy szansę tym,
którzy mają możliwość i chcieliby korzystać z nadawania TV Trwam kiedy w
przyszłym roku od 31 lipca będzie system Telewizji cyfrowej.
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Janusz Tarasiewicz
Chciałbym uspokoić wcześniejszą wypowiedź Radnego Kosiorka czy
powinniśmy wchodzić w kompetencje organów Państwowych? Na co dzień
samorządy podejmują tego typu uchwały. Czy my musimy odstawać?
§15 Statutu Miasta ust 2 mówi jasno:
„Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach
związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych oraz w innych
sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.” Czy 17 tys. podpisów mieszkańców
odnośnie TV Trwam, to nie są ważne sprawy? Dlaczego zwołano sejmową komisję
ds. kultury i środków przekazu? Po to, żeby można było wreszcie coś otwarcie
powiedzieć. Szanowni Państwo, nie ma najmniejszych konsekwencji finansowych
w ślad za apelem. Nie skutkuje to niczym.
Janecki Marian
- Chciałbym zawrócić uwagę na to, co mówił Radny Andrzej Kinasiewicz. Rząd
Polski popisał ACTA poprzez ambasadora w Japonii, a część społeczeństwa
wyraziło swój sprzeciw. Oddzieliłbym ten apel od tego w jaki sposób procedury
prawne , Parlament i inne instytucje są powołane do rozstrzygnięcia sprawy
koncesji. Myślę, że jako obywatele mamy prawo wyrazić swój pogląd. Każdy sam
zadecyduje, czy jest potrzeba uwzględnienia takiego stanowiska. Na koniec
opowiem o pewnej sytuacji. W naszym mieście w roku 1999 powołaliśmy na
stanowisko Dyrektora Gimnazjum szkoły publicznej siostrę Salezjankę. Byłem na
spotkaniu, na którym byli rodzice i wstała młoda matka i powiedziała tak:
„Jestem osobą nie wierzącą , ale mnie siostra jako Dyrektor szkoły nie
przeszkadza”. Czasami musimy umieć przełamać swoje obawy, stereotypy. Jeżeli
uchwała zostanie podjęta, to jest jakimś sygnałem dla tych , którzy w tym kraju
decydują o naszych losach. My również wsłuchujemy się w głosy mieszkańców.
Jagodziński Paweł
- Osobiście nie oglądam TV Trwam, ale nie dawno mieliśmy Sesję na temat
prywatyzacji JSW . Czy powinniśmy się wtrącać? Wówczas się wtrącaliśmy, każdy
wypowiadał swoje zdanie, stanowisko względem prywatyzacji JSW. W przypadku
TV Trwam, każdy ma sumienie i może sam zadecydować czy chce oglądać TV
Trwam, czy nie.
Sławik Tadeusz
- Szanowni Państwo również chciałem wyrazić swoje zdanie. Apel dotyczy spraw
fundamentalnych. Mamy kraj demokratyczny. W Polsce media próbują tworzyć
fakty, rzeczywistość. Aby utrzymać równowagę na rynku medialnym jest
potrzebny głos różnych środowisk. Zauważam, że w mediach publicznych z głosu
zostały wykluczone środowiska o poglądach konserwatywnych, katolickich. To
jest moja osobista ocena. Również reaguję na głosy mieszkańców naszego
miasta. Miałem okazję kilka razy występować w TV Trwam. Życzyłbym sobie, aby
zawsze w mediach na takim poziomie były prowadzone programy. Czy są jeszcze
pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania.
Uchwała nr II.26.2012 r. w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców
podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym, została
przyjęta głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
23

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Szanowni Państwo zostały złożone 3 wnioski o zmianę porządku obrad
polegające na wprowadzeniu do porządku obrad Sesji 3 projektów uchwał w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012-2040, w sprawie rozpatrzenia skargi *** oraz w sprawie wystąpienia do
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Proponuję
jednym wnioskiem przegłosować wprowadzenie uchwał do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do wniosku? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem wniosku w
proponowanym brzmieniu?
Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Sesji uchwał w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta JastrzębieZdrój na lata 2012-2040, w sprawie rozpatrzenia skargi p. **** oraz w
sprawie wystąpienia do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie został przyjęty głosami: za – 18, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
Opinia Komisji Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?

Uchwała nr II.27.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, została przyjęta
głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.

24

Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ***,

przedstawiła

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.28.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ***, została
przyjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Bernadeta Magiera przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie,
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr II.29.2012 r. w sprawie wystąpienia do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, została przyjęta
głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 46 do niniejszego
protokołu.
Ad. 10
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
Komisje Rady Miasta nie zgłosiły żadnych wniosków.
Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za 2011 rok:
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•

Skarbu

Przewodniczący Komisji Skarbu – Janusz Tarasiewicz
sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.

przedstawił

Sprawozdanie stanowi załącznik n r 47 do niniejszego protokołu.
Polityki Społecznej

•

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
- Bernadeta Magiera
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik n r 48 do niniejszego protokołu.

•

Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
- Andrzej
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.

Matusiak

Sprawozdanie stanowi załącznik n r 49 do niniejszego protokołu.
Ad. 12
Wolne głosy i wnioski
Lucyna Maryniak
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo doszły do mnie informacje, że Pan
Prezydent Piksa ma do mnie jakieś osobiste zastrzeżenia i obrażony jest moją
wypowiedzią na Komisji Polityki Społecznej. Dzisiaj Państwo śledziliście jakie jest
zagrożenie , zapylenia na terenie miasta i sąsiednich miast. Na komisji Polityki
Społecznej rozmawialiśmy o zdrowiu w mieście. Było przedstawione jaka jest
zachorowalność wśród dzieci, jakie są zagrożenia i w jakim wieku. Informacje
przedstawiła nam Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia. Na komisji był Pan Prezydent
Piksa. Wiem, że byłam nagrywana przez TV Kanon i w całości moja wypowiedź
powinna być odtworzona, jeżeli Pan się czuje obrażony. Proszę Państwa ja
przyjechałam z Polski, ale kiedy rozmawiamy na temat chorych dzieci w
rybnickim okręgu węglowym to wiem, co mówią o tym genetycy. To nie jest
moja wiedza, ja nie jestem lekarzem. Jestem emerytowaną nauczycielką.
Wsłuchuje się w to co mnie interesuje. Mam wnuka , który urodził się z ojca
Ślązaka, bo syn urodzony jest w Jastrzębiu więc jest Ślązakiem. Moja synowa
również jest Ślązaczką. Dziecko ich choruje mimo, że było 3 tygodnie w
październiku nad morzem. Dziwne, że moja wypowiedź została tak odebrana, że
mam jakieś pretensje. Cóż ja mogę zarzucać Ślązakom skoro mam syna Ślązaka.
Wprost przeciwnie, zawsze kiedy jestem poza Jastrzębiem , promuje nasze
miasto wyjeżdżając z emerytami podkreślam zawsze , że jestem pełna uznania
dla Ślązaków, którzy nie mogli się po polsku modlić i mówić po polsku. Chodzę
pod pomnik na Bziu gdzie jest orzeł , który rozrywa kajdany. Jest to pomnik
poświęcony, że w tym miejscu ludność wówczas mieszkająca witała wojsko
polskie. Jak syn był mały woziłam go na Bożą Górę na dzień Wojska Polskiego.
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Dziwię się, że zostałam pomówiona , źle oceniona. W mojej wypowiedzi nie było
żadnych pretensji czy poniżania Ślązaków. Panie Prezydencie ja też mam syna
Ślązaka. To , że dzieci nam chorują to nie jest nasza wina tylko wina środowiska.
Mówiłam na komisji o obcinaniu krzewów poniżej 80 cm. Nie wolno obcinać
krzewów, żywopłotów, które nawet nie są żywopłotami. Żywopłot ma być zielony,
a po takiej kosmetyce w mieście krzewy są szare, brązowe Moją intencją nie
było obrażenie nikogo. Jestem pełna uznania, żyję pomiędzy Ślązakami i cieszę
się, że coraz bardziej ich rozumiem. W 1973 roku byłam instruktorem kół
gospodyń , miałam 48 wsi w powiecie wodzisławskim, byłam tym werbusem.
Kiedy przyjeżdżałam do nich na zebrania ślązaczki w pięknych strojach zadały mi
taki test. Zapytały czy rozumiem takie zdanie: „ A mój stary szedł po rancie i był
ściaprany jak prosiak”. Kiedy przygotowywałam koła gospodyń do eliminacji w
Pszczynie ile ja musiałam się nauczyć. Ma bardzo dobre wspomnienia z koła
gospodyń .Wszystkim życzę zdrowia nie tylko Ślązakom. Myślę, że wyjaśniłam
tę kwestię. Mam nadzieję Panie Prezydencie, że dalej będziemy się lubić.
Piksa Franciszek
- Ja Panią lubię i to nie jest tak, że wypowiadam się przeciwko Pani. To co Pani
mówiła przed chwilą nie ma nic wspólnego z tym, co Pani mówiła na Komisji.
Byłem na komisji zszokowany Pani wypowiedzią. Nie ja tylko Ślązacy oczekują
przeprosin.
Lucyna Maryniak
- Poproszę Pana Zbigniewa z TV Kanon , żeby nagrał Panu Prezydentowi moją
wypowiedź z komisji. Panie Prezydencie co mam zarobić, żeby Pan uwierzył , że
nie chciałam nikogo obrazić. Czy ktoś się czuję obrażony?
Foksowicz Roman
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo chciałem się w
kilku słowach odnieść do kwestii głosowania nad apelem i dyskusji w tej sprawie.
Nie potrzebnie były podnoszone kwestie o Państwie totalitarnym. Zrozumiałem z
niektórych wypowiedzi, że jesteśmy gnębieni. Było to nie potrzebne. Myślę, że
wszyscy jesteśmy za tym, aby poprzeć to, czego chcą mieszkańcy Jastrzębia.
Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że żyjemy w Państwie demokratycznym.
Siwiec Elżbieta
- Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć Panie Prezydencie, że w 1999 roku
ciężar bronienia Siostry Zegzuły przypadł ówczesnemu Panu Prezydentowi Panu
Januszowi Ogiegle.
Marian Janecki
- Pan Prezydent Ogiegło miał bardzo duży udział nie tylko w tej sprawie ale i w
wielu innych.
Janusz Tarasiewicz
- Szanowni Państwo ja w swoim wystąpieniu zadałem pytanie, a nie
stwierdzenie. Nie oceniałem, że jest totalitaryzm. Chciałem Państwu podziękować
za jednomyślność, że potrafiliśmy się wznieść ponad jakiekolwiek podziały.

27

Kosiorek Witold
- Chciałem zawnioskować do niektórych Radnych. Proszę Państwa czasami
uchwała lub wniosek jest tak oczywisty, że niektóre wypowiedzi mogą to zepsuć.
Mówimy o polskim prawie , polskim postępowaniu, dajemy za przykład Szwecję,
wyciąg ze Stenogramu. Jeżeli byłyby wyciągi ze stenogramu z tego spotkania
byłyby nie do powtórzenia. Próbujmy szanować nasz czas, emocje. Uzasadnienie
czasami jest gorsze od treści, które prowadzi do polemiki.
Alina Chojecka
- Chciałam złożyć oświadczenie. Z uwagi na to, że w budżecie Miasta zabrakło
50 tys. zł na zmianę trasy autobusu linii 125 lub 111 oświadczam Państwu, że
od Sesji następnej codziennie będę zgłaszała interpelację o treści, która została
przeze mnie przedstawiona w punkcie interpelacje , żeby 50 tys. zł po prostu
sobie dopilnować.
Sławik Tadeusz
- Szanowni Państwo, chciałem Państwu przekazać informację , którą otrzymałem
od Posła Grzegorza Matusiaka. Informacja dotyczy 3 wniosków, które zostały
złożone w trakcie debaty nad budżetem Państwa. Były to wnioski dotyczące
uwzględnienia w budżecie kwoty 5 mln. zł na szerokopasmowy dostęp do
Internetu dla miasta Jastrzębie - Zdrój, uwzględnienie kwoty 1 mln. zł z
przeznaczeniem na przebudowę drogi z Pole Bzie Strefa Ekonomiczna i wniosek
dotyczący Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku ul. Pszczyńskiej do
węzła autostrady A1 w Mszanie na kwotę 15 mln. zł. Wszystkie wnioski przez
większość sejmową zostały odrzucone.
Gałuszka Damian
- Z naszej strony mówię do Klubu PO należałoby przedstawić jakie złożył wnioski
nasz poseł Gadowski.
Janecki Marian
- Odnosząc się do wypowiedzi Radnej Aliny Chojeckiej. Proszę Państwa,
realizujemy pewne zadania, które są określone w budżecie. Zaczyna wpływać
coraz więcej wniosków, między innymi Komisja Kultury i sportu wnioskowała w o
wsparcie finansowe projektu budowy auli Państwowej Szkoły Muzycznej.
Przedstawię Państwu pewną propozycję. Jeżeli mówimy o komunikacji to problem
mają firmy transportowe. Jest on związany z podniesieniem cen paliwa. Jak
rozmawiam z innymi Prezydentami, to MZK jest naprawdę drogą formułą . MZK
działa dobrze, ale brakuje finansów.
Gałuszka Damian
- Otwierając dodatkowe linii, płacąc pieniądze z Urzędu Miasta pomaga Pan
przewoźnikowi (mieszkańcom, pracownikom PKM) , którzy z tego tytułu
korzystają. Mamy w tym momencie więcej wozokilometrów do zrobienia.
Baradziej Krzysztof
- Chciałbym wrócić do tej trudnej sytuacji. Wiemy, że drożeją paliwa i można to
zrzucić na pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Europie, a może i na Świecie.
Zamieszanie, które występuje w MZK jest pokłosiem wejścia w życie nowej
ustawy o transporcie zbiorowym. Ustawa nałożyła na samorządy nie tylko
gminne ale i wojewódzkie, powiatowe pewne obowiązki nie dając żadnych
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środków finansowych. Sytuacja wygląda w ten sposób , że przewozy
wykraczające poza granice administracyjne Gminy mogą być traktowane jako
przewozy powiatowe. Obowiązek organizowania przewozów powiatowych ciąży
na Staroście, ale finansowanie już nie. Jeżeli starosta będzie organizował
przewozy powiatowe na zasadach komercyjnych, to zapewniam Państwa, że bilet
jednorazowy nie będzie kosztował 2.40 zł, tylko 5.00 zł, ponieważ nie ma
dopłaty, którą w tej chwili Gminy dopłacają do MZK. Druga kwestia dotyczy linii
pomiędzy powiatami to są przewozy wojewódzkie. Byłem u Pana Marszałka na
spotkaniu, który również nie ma środków na przewozy. Proszę Państwa
zainteresowane Gminy udzielają pomocy finansowej województwu, czyli
przekazują pieniądze Marszałkowi a Marszałek podpisuje z MZK umowę. Środki,
które przekazała Gmina wracają do MZK. Z przykrością stwierdzam, że
nakładanie obowiązków na samorządy bez idących za tym środków finansowych
jest problematyczne.
Piksa Franciszek
- Panie Przewodniczący, nie ma sensu dokładać dodatkowych kursów, aby PKM
się utrzymał, ponieważ ta linia jest niedoszacowana. Jeżeli dokładamy dodatkowe
linie, to zwiększamy ich niedobór. Zawsze sprawdzaliśmy napełnienia kursów ,
jeżeli były kursy puste , które jeździły po mieście ,to likwidowaliśmy te kursy, a
w zamian za to można dać inny kurs.
Włodarek Piotr
- Jeżeli chodzi o dofinansowanie do PKM, czy MZK to myślę, że warto by się
zastanowić nad większą reorganizacją rozkładów jazdy. Pieniądze mogą się
znaleźć poprzez większe wpływy z biletów. Można było dopasować linie
autobusowe do większych potrzeb
mieszkańców. Nie pamiętam kiedy w
Jastrzębiu była większa reorganizacja kursów.
Baradziej Krzysztof
- Szanowni Państwo, jeszcze jeden element wpływa na gorszą kondycję
komunikacji. Chodzi o opłatay za przejazd bez ważnego biletu. W tej chwili
ściągamy ponad 1 mln zł rocznie. Ściągalność jest na poziomie 50 %. Dlaczego
50%? Dwa lata temu było 80%. Jak ktoś dostał mandat i nie zapłacił w terminie,
to Urząd Skarbowy ściągał należność z wypłaty. Teraz jest inaczej. Nie wolno
ściągać z wypłaty. Trzeba iść do Sądu i mieć wyrok. Ustawodawca stwierdził, że
pobieranie należności z wypłaty jest niekonstytucyjne. Sądy orzekają o mandacie
w kwocie 80 zł.
Maryniak Lucyna
- Proszę Państwa nie mam auta i przemieszczam się po mieście autobusami.
Widzę, że niektóre linie nie powinny zajeżdżać na dworzec autobusowy. Nikt nie
wsiada i nie wysiada. Pamiętam, że były takie lata, że jeździło się na tzw.
karuzelę, czyli nie było końca biegu na Arki Bożka i kursy się z Arki Bożka nie
rozpoczynały. Było to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że powinniśmy sprawdzić
ponownie napełnienia kursów.
Baradziej Krzysztof
- Ułożenie rozkładu
skomplikowany.

jazdy

to

nie

jest

prosta

sprawa.

Jest

to

proces
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Roman Foksowicz
- Zgadzam się, że nie jest łatwo ułożyć taki rozkład. Jestem często na dworcu w
Zebrzydowicach i zauważyłem, że 10 minut przed przyjazdem pociągu odjeżdża
autobus do Jastrzębia
albo 10 minut po odjeździe pociągu do Warszawy
przyjeżdża autobus z Jastrzębia. Można byłoby dopracować rozkład jazdy.
Baradziej Krzysztof
- Zasada finasowania linii przez MZK jest następująca
- dopłata Gminy
następuje za wozokilometry zrobione po terenie danej Gminy. Mamy zawarte z
Zebrzydowicami porozumienie . Jeżeli minie się tablicę Jastrzębie – Zebrzydowice
to za te kilometry płacą Zebrzydowice. Jeżeli nie mają środków, żeby płacić to
tych kursów jest dużo mniej.
Ad. 13
Zakończenie obrad Sesji.
Tadeusz Sławik
Dziękuję państwu za udział w obradach sesji.
zwyczajnej Rady Miasta.

Zamykam obrady II sesji

Protokołowała
Monika Dulewicz
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