PROTOKÓŁ Nr V/2012
z obrad Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
która odbyła się w dniu 31 maja 2012r. w godz. 13.00 – 18.40
w sali Rady Miasta.

Podjęto uchwały:

V.66.2012

V.67.2012
V.68.2012
V.69.2012

V.70.2012
V.71.2012
V.72.2012
V.73.2012

V.74.2012

V.75.2012

V.76.2012
V.77.2012
V.78.2012

V.79.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta za
2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
za 2011 rok,
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2011,
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 2 do „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015”,
w sprawie zmiany Uchwały Nr III.36.2012 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój w 2012 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia
2032 roku nieruchomości gruntowych, na rzecz osoby
prawnej, położonych przy ulicy Dębina stanowiących własność
oraz przedmiot użytkowania wieczystego Miasta JastrzębieZdrój,
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
nieruchomość stanowiącą własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
zlokalizowaną przy ulicy Kaszubskiej 2,
w sprawie rozpatrzenia skargi,
w sprawie rozpatrzenia skargi p. ***,
w sprawie poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru
Województwa Śląskiego strefą wolną od organizmów
zmodyfikowanych genetycznie,
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta JastrzębieZdrój”,
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Ad. 1
Otwarcie V Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia V 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
wzięło udział 23 radnych.
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.

Przewodniczący Rady Miasta - Tadeusz Sławik w imieniu Rady Miasta serdecznie
podziękował Panu Komendantowi Policji Dariuszowi Matusiakowi za wieloletnią
pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego miasta. Współpraca z Panem była
przyjemnością i przyniosła bardzo konkretne owoce. Wiem, że decyzją
przełożonych został Pan powołany w inne miejsce. Za lata pracy, trud,
poświęcenie serdecznie dziękuję.
W mieniu Rady Miasta Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego wręczyli Panu
Komendantowi Policji list gratulacyjny oraz kwiaty.
Dariusz Matusiak
- Szanowni Państwo dziękuję za miłe słowa. Takie są losy służbowe, że miejsce
pracy ulega zmianie. Przez prawie 4 lata byłem Kierownikiem jednostki Policji w
Jastrzębiu. Powiem szczerze , że nie spotkałem w swoim życiu takiego miasta.
Nie zapomnę ludzi, z którymi miałem przyjemność pracować. Szczerze Państwu
dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Ad. 2
Wybór Komisji uchwał i wniosków.
Andrzej Kinasiewicz
− W imieniu Klubu Radnych
Wspólnota Samorządowa, zgłaszam do pracy w
komisji radną Annę Toborowicz - wyraziła zgodę.
Roman Foksowicz
- W imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska, zgłaszam do pracy w komisji
radną Alinę Chojecką– wyraziła zgodę.

Andrzej Matusiak
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszam do pracy w
komisji radnego Mariana Króliczka – wyraził zgodę.
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za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0
-

Stwierdzam, że skład komisji uchwał i wniosków został przyjęty
jednogłośnie.

Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Protokół z IV Sesji Rady Miasta był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy
są uwagi do protokołu ? Nie widzę. Kto za przyjęciem protokołu z IV Sesji
Rady Miasta ?
za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
- Stwierdzam, że protokół z IV 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:
- wręczonych w dniu dzisiejszym wypowiedzeń warunków pracy i płacy 13
pracownikom
Oddziału
Rehabilitacyjnego
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu,
Piotr Włodarek i Ryszard Piechoczek w sprawie:
- dofinansowania internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,
Alina Chojecka w sprawie:
- budowy garaży przy ul. Krasickiego,
- modernizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego
Interpelacje stanowią załącznik nr 7-8 do niniejszego protokołu,

3

Iwona Rosińska w sprawie:
- polepszenia stanu chodników w mieście,
Interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,
Łukasz Kasza w sprawie:
- szczegółowego zakresu robót w ramach zadania „Remonty dróg gruntowych” w
tegorocznym budżecie.
- niebezpieczeństwa na odcinku ulicy Rolniczej, odcinek od ulicy Podleśnej do
ulicy Klubowej,
Interpelacje stanowi załącznik nr 10 - 11 do niniejszego protokołu,
Klub Radnych SLD w sprawie:
- bezrobocia w mieście,
Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu,
Jerzy Lis oraz Janusz Tarasiewicz w sprawie:
- manifestacji ACTA
Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu,
Magiera Bernadeta w sprawie:
- zwiększenia liczebności najmłodszych grup w przedszkolach,
- remontu drugiej strony chodnika ul. Kościuszki i Ofiar Faszyzmu,
- remontu parkingu przy UM,
Interpelacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu,
Lucyna Maryniak w sprawie:
- oszczędzania światła w UM,
- braku stałego miejsca dla Bractwa Rycerskiego,
- zabezpieczenia w budżecie na 2013 rok środków na pobocze ul. Korfantego,
- monitorowania powracających z dyskotek łącznikiem wzdłuż ul. A. Bożka,
- TV Kanon,
- złej jakości nawierzchni chodników,
- źródeł historycznych dot. mniejszości autonomicznej śląskiej,
- miejsc parkingowych przy bloku 413 kl. 37a ul. Turystyczna,
- wydania kolejnego albumu dot. powstania Solidarności i pomocy ze strony ks.
Prałata Czarneckiego,
Interpelacje stanowią załącznik nr 15-16 do niniejszego protokołu,
Roman Foksowicz w sprawie:
- realizacji inwestycji Droga Główna Południowa etap 1 i etap 2,
- terminu oddania do użytku mieszkańców kawiarenki letniej w parku,
- realizacji i odbioru zadania pod nazwą „Rekonstrukcja budynku użytkowego –
kawiarenka letnia Witczaka 5a z budżetem na to zadanie 1 mln. 298 tys. zł
Interpelacje stanowią załącznik nr 17-19 do niniejszego protokołu,
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Janusz Ogiegło w sprawie:
- uruchomienia węzła A1 w Mszanie,
- wyremontowania tablicy informacyjnej w centrum miasta,
- informacji co to są „posiedzenia” Prezydenta Miasta.
Interpelacje stanowią załącznik nr 20-22 do niniejszego protokołu,
Do protokołu interpelacje złożyli:
Piotr Włodarek w sprawie:
- ustawienia tabliczek informacyjnych wskazujących , który wyjazd z drogi
głównej Ruchu Oporu prowadzi do bloków o odpowiednich numerach klatek,
- zamontowania progów zwalniających przed łukiem drogi przy ul. Ruchu Oporu
za blokiem 8-14,
- budowy boiska na Os. Zofiówka,
- uruchomienia linii autobusowej,
- finansowania dojazdów ekip sportowych jastrzębskich szkół na zawody rangi
wojewódzkiej i ogólnopolskiej,
Interpelacje stanowią załącznik nr 23- 27 do niniejszego protokołu,
Franciszek Franek w sprawie:
- zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach ul. Libowiec,
Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu,
Tadeusz Markiewicz w sprawie:
- wycieku ścieków komunalnych ze studzienki kanalizacyjnej na ul. Powstańców
Śląskich,
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Przewod. Rady Miasta – Tadeusz Sławik
-Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przekazać ważną informację dotyczącą
sytuacji w szpitalu. W poniedziałek spotkaliśmy się na Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta gdzie został omówiony i zdefiniowany problem. Ustaliliśmy, że ponownie
spotkamy się na Sesji, ale musi być to spotkanie w gronie osób kompetentnych.
Prawdopodobnie będzie to na Sesji 21 czerwca, ale potrzebne są jeszcze
uzgodnienia z Marszałkiem Woj. Śląskiego oraz Dyrektorem NFZ.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Damian Gałuszka przedstawił informację od
ostatniej Sesji do dnia dzisiejszego.

Informacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
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Ad. 6
Informacja Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta - Marian Janecki
- Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o interpelację Pana Lisa w sprawie bezrobocia
w mieście to nie jest to tylko problem naszego miasta. Myślę, że wystąpienie
skieruje do Związku Gmin i Powiatów woj. Śląskiego. Jeżeli chodzi o sprawę
autostrady to gratuluję Panu Wójtowi Mszany, że będzie miał extra zjazd
wykonany. Bardziej bym się cieszył jakbym mógł jeździć darmową autostradą.
Prezydent Miasta – Marian Janecki przedstawił informację od ostatniej Sesji do
dnia dzisiejszego.
Informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
podjętych w 2011 roku oraz aktów prawa miejscowego.
Prezydent Miasta – Marian Janecki przedstawił informację z realizacji uchwał
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2011 roku oraz aktów prawa
miejscowego.

Informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
PRZERWA
14.00-14.10
Ad. 8
Absolutorium do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok,
• Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta za
2011 rok, sprawozdanie finansowe Miasta, informacja o stanie
mienia komunalnego

Prezydent Miasta - Marian Janecki przedstawił informację z wykonania budżetu
Miasta za 2011 rok,
Informacja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
PRZERWA
15.20-15.35
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• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka przedstawiła opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
Opinia stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Referat Komisji Skarbu,

•

Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu – Paweł Jagodziński przedstawił referat
Komisji Skarbu.
Referat stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Alina Chojecka
- Chciałam poinformować Państwa Radnych, że jest to wystąpienie Pana
Wiceprzewodniczącego ponieważ członkowie Komisji Skarbu nie zostali na
posiedzeniu Komisji Skarbu zapoznani z referatem.
Andrzej Kinasiewicz
- Członkowie Komisji Skarbu większością głosów głosowali za udzieleniem
Prezydentowi absolutorium. Natomiast Pan Wiceprzewodniczący w ostatniej
chwili dowiedział się , że będzie miał swoje wystąpienie stąd trudno mu było
skonsultować referat ze wszystkimi członkami Komisji Skarbu. Mam nadzieję, że
większość podziela opinie , która została zawarta w konkluzji.
•

Stanowisko Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold Kosiorek przedstawił
Komisji Rewizyjnej do Budżetu Miasta za 2011 rok,

stanowisko

Stanowisko stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
•

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka przedstawiła opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Opinia stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
•

Wystąpienia Klubowe
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Andrzej Kinasiewicz
- Wystąpienia klubowe przeprowadzimy w takim porządku – od najliczniejszego
klubu czyli pierwsze wystąpienie dla klubu Platformy Obywatelskiej , drugie dla
klubu Prawo i Sprawiedliwość , trzecie dla Klubu Wspólnota Samorządowa a
czwarte dla Klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Bardzo proszę przedstawiciela Platformy Obywatelskiej o wystąpienie klubowe.
Roman Foksowicz
- Kto ustalił taką kolejność i dlaczego?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Andrzej Kinasiewicz
- Ustaliliśmy taką kolejność na Prezydium Rady Miasta. Taka zasada jest w
Parlamencie , że od największego klubu takie wystąpienia się rozpoczynają stąd
nasza propozycja. Nie musicie Państwo zabrać głosu, ale możecie.
Roman Foksowicz – PO
- Dziwne zwyczaje zostają wprowadzane do Rady Miasta. Dotychczas była
dobrowolność wystąpień klubowych bez określania kolejności.
Roman Foksowicz przedstawił wystąpienie
wykonania Budżetu Miasta za 2011 r.

Klubu

PO

do

sprawozdania

z

Wystąpienie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Andrzej Matusiak – PiS
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo klub Prawo i
Sprawiedliwość będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Nasza opinia w
odróżnieniu do klubu Platforma Obywatelska różni się. Nasze wnioski , które były
w budżecie zostały uwzględnione i zrealizowane. Przypomnę Państwu, że w
poprzednich latach, gdzie rządził Pan Krzysztof Gadowski sprawy sportu
wyglądały całkiem inaczej. W roku 2011 wybudowano dwa boiska przy SP nr 5 i
ZS nr 5. Wybudowano halę widowiskowo – sportową, zawsze uważałem, że warto
budować dłużej , ale wybudować porządną halę. Zawsze był problem z
mieszkaniami socjalnymi, teraz będzie oddanych do użytku ok. 100 mieszkań
socjalnych. Najbardziej bulwersuje sprawa w jaki sposób obciąża Państwo
samorządy. 15 mln. zł, które musi dołożyć samorząd można byłoby przeznaczyć
na inny cel. Dobrze Państwo wiecie, ile musimy dopłacać do oświaty. W końcu
ruszyły modernizacje budynków szkolnych. Kwestia Vat również jest
bulwersująca, że my jako samorząd musimy odprowadzać Vat. Dziękuję.
Andrzej Kinasiewicz – WS przedstawił wystąpienie Klubu WS do sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.
Wystąpienie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Jerzy Lis – SLD
przedstawił wystąpienie Klubu SLD do sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.

Wystąpienie stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
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•

Dyskusja

Wiceprzewodn. Rady Miasta
- Otwieram dyskusję , kto z Państwa Radnych chciałbym w tym punkcie zabrać
głos?
Alina Chojecka
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Krótko chciałam
się odnieść do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta. Kilkakrotnie
przywoływane były kwoty dochodów, które wpłynęły do budżetu Miasta. Są to
kwoty, które mieszkańcy poprzez podatki, opłaty lokalne i różne opłaty
cywilnoprawne wpłacili do budżetu. W związku z tym, że powstała nadwyżka
budżetowa to mam następujące pytanie: Jak się mają do tego odpowiedzi na
interpelacje, że w budżecie Miasta nie ma środków na remont ulicy Moniuszki ,
ulicy Dunikowskiego, remont schodów? Proszę Państwa to mieszkańcy
przychodzą do Nas Radnych i zgłaszają tego typu sprawy techniczne , które
winny być w jakiś sposób realizowane. To mieszkańcy naszego miasta proszą,
aby z tych środków , które zostają realizować zadania np. parking przy Domu
Zdrojowym. Jest to wizytówka naszej najstarszej części Jastrzębia Zdroju.
Chciałabym się odnieść do słów osób , które mówiły o kredytach. Tak się składa ,
że kredyty nie są żadnym przestępstwem. Jeżeli miałyby one służyć do powstania
nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości to jestem na tak. Na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej gościliśmy
mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego naszego miasta, bo posiadają działki i chcieliby wybudować
swoje domy. Wyczytałam , że 147 ha są to tereny prywatne więc czy nie
należałoby iść w tym kierunku , aby zwiększyć majątek miasta( chodzi o grunty)
i zaproponować po przekształceniu działki budowlane. Dziękuję.
Janusz Ogiegło
- Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Rzeczywiście powiedziałem, że
sytuacja budżetu jest dobra i stać Nas na pomoc szpitalowi natomiast uważam,
że sytuacja Miasta jest zła. Chciałem pogratulować Panu Skarbnikowi ponieważ
nie jestem zwolennikiem częstych zmian w budżecie . Dokonujemy zmiany z
regularnością miesięczną. Jeżeli chodzi o dochody to było świetnie, ale później
zrobiło się gorzej. Proszę zauważyć , że w grudniu 2010 roku projekt budżetu
zawierał ponad 440 mln. zł w planie wydatków. Można do tego podejść w dwojaki
sposób. Gdyby wykonano 440 mln. zł to mielibyśmy wykonanych kilka inwestycji.
Nie jest to kwestia winy czy braku winy. Gdyby zaistniały pozytywne okoliczności
to 440 mln. zł byłoby wydane i na koniec roku 2011 pewnie bylibyśmy w jakimiś
obszarze kredytów. Musimy sobie zdawać sprawę, że różnica między planem
początkowym a wykonaniem to jest 105 mln. zł. Jeśli chodzi o zamknięcie roku
to zamknął się budżet nadwyżką a planowano stratę 35 mln. zł. Jest to 70 mln .
zł różnicy więc jest to bardzo istotna kwota. Pojawia się tak zwane pojęcie deficyt
inwestycyjny w kwocie 40 mln. zł. Subwencja i dotacje to jest ok 120 mln. zł. Ile
dopłacaliśmy do edukacji w zeszłym roku, ile mamy zaplanowane na ten rok?
Dochody majątkowe własne - z planowanej sprzedaży 120 mieszkań sprzedano
28 za 0,5 mln. zł. Gdyby przyjęto proponowany przez Klub PO projekt uchwały
to myślę, że kwota byłaby większa. Szczególnie zainteresowały mnie środki
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pomocowe z UE na tzw. projekty miękkie, to jest 2 mln 149 tys. zł.
W sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta jest zapis, że z budżetu UE
otrzymaliśmy 21 mln 652 tys. zł. Pan podawał zupełnie inne informacje i cyfry.
Bezzwrotnie na drogi w roku 2011 otrzymaliśmy 14 mln 34 tys. zł. W
sprawozdaniu z wykonania budżetu jest informacja, że ta kwota wynosiła 33 mln.
336 tys. zł w tym z budżetu UE 13 mln 494 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie
stanowią 38% wydatków (128 mln) jest to 95% planu. Co to jest 5% nie
wykonane ,zabrakło środków? Jeżeli chodzi o kulturę fizyczną to istotny element
tego budżetu to jest 43 mln zł. W grudniu ubiegłego roku miałem w imieniu klubu
możliwość referowania naszej oceny projektu budżetu na rok 2012. Pytałem
wówczas Pana Prezydenta jak interpretować zapis , który w tej chwili w
wykonaniu budżetu za 2011 rok dokładnie się powtarza. Chodzi o to , że Droga
Główna
Południowa
będzie
ważnym
elementem
układu
drogowego
warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz
umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej
części województwa śląskiego. Chciałabym się zapytać jak? W mojej ocenie
droga połączy kopalnie, nie dojdzie do autostrady. Jest to 2800 metrów do
zjazdu. Na 166 mln. zł, które planowaliśmy na poziomie roku 2010 wykonaliśmy
66 mln. zł czyli brakuje 100 mln. zł do wykonania pierwotnego planu budżetu.
Jeśli chodzi o drogi wykonaliśmy 16 mln 960 zł, z czego 14 mln. zł są to środki z
UE. Oznacza to , że z budżetu Miasta na drogi w ubiegłym roku przeznaczyliśmy
3 mln. zł. Chciałem Państwu przedstawić jeszcze jedną interesującą rzecz. Mamy
zamiar wykonać 40% zadań, które uważamy za bardzo ważne. Na rok 2013
mamy 22% na 2014 2%, na rok 2015 zakłada się tylko dokończenie zadania
oddymianie w przedszkolach. Miasto nie posiada żadnych kredytów, nie ma
poręczeń. Integralną częścią wykonania budżetu są wykonania poszczególnych
naszych jednostek, spółek. Można było pomóc TBS w pozyskaniu kredytu,
można było pomyśleć o wykonaniu rynku itp. Musimy myśleć o tym, aby miasto
rozwijało się równomiernie. Oczekujemy większego zaangażowania w realizację
innych niż Droga Główna Południowa ważnych dla miasta zadań.
Lis Jerzy
- Proszę Państwa zadania inwestycyjne w roku 2011 zrealizowano w 6 blokach
tematycznych zwanych programami. Program I - drogi, gdzie okres realizacji
przewidziany jest na lata 2003-2014.
Lucyna Maryniak
- Panie Prezydencie, chciałam zapytać - 34 mln. zł nie wykorzystanych z
budżetu jako saldo na rok 2011. Czy z tych 34 mln. zł będą środki, które musimy
zwrócić? Jeżeli tak to jakie?
Sławik Tadeusz
- Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na sposób funkcjonowania
jednostki samorządu. Samorząd funkcjonuje w warunkach formalno - prawnych i
finansowych, które tworzy Państwo .W sprawach finansowych jest niestabilność ,
budżet należy zaplanować ,a w międzyczasie Rząd dokonuje wielu zmian, które
powodują wydatki po stronie samorządów. Wydatki należy rozsądnie planować.
Przed nami ważny okres do roku 2020. W tej perspektywie chcę patrzeć. Musimy
mieć odwagę podejmowania odważnych decyzji. Myślę, że Rada Miasta pewne
kierunkowe decyzje podjęła. Myślę tutaj o projektach, które wspólnie zostały
omówione. Nie można tracić z pola widzenia innych mniejszych zadań. Być może
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będzie tak, że część zadań będzie trzeba ograniczyć. Oceniam budżet za rok
2011 pozytywnie, mając na uwadze wszystkie uwarunkowania, na które nie
mamy wpływu.
Prezydent Miasta – Marian Janecki
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Podzielę swoją wypowiedź na dwie
części. Proszę Państwa proszę pamiętać, że jak prześledzimy nasze budżety to
ciągle mamy zapisywany deficyt. Proszę sobie to przenieść na to, co się dzieje w
Państwie np. Grecja, Hiszpania. W tych Państwach były deficyty, które
pokrywano kredytem. Musimy mieć tą świadomość, że jesteśmy nie tylko
odpowiedzialni za rok 2011, ale jesteśmy odpowiedzialni za to co będzie w
przyszłości w naszym mieście. Każda inwestycja generuje za sobą środki bieżące.
Pani Lucyna mówiła o środkach , które pozostały – Proszę Państwa, nadwyżka ,
która była w tym i poprzednim roku została przeznaczona na zmniejszenie
kredytu. Udaje nam się od dwóch lat tak politykę finansową prowadzić, aby
zmniejszyć deficyt poprzez nadwyżkę. Proszę zauważyć, że w tegorocznym
budżecie mamy zapisane środki na kontynuację układu drogowego na
Moszczenicy , rynek wymaga dłuższego czasu. W tym została podjęta decyzja o
zaprojektowaniu ulicy Witczaka. Nie jest to całkowite zaniechanie, jest jakieś
działanie. Droga Główna Południowa, ma znaczenie i proszę pamiętać o tym, że
jak kopalnia Jas-Mos przestanie funkcjonować to pojawi się obszar górniczy ,
który zostanie skomunikowany z drogą wojewódzką. W 2007 roku przyjęliśmy
plan zagospodarowania przestrzennego i w tym planie tereny wzdłuż i wokół
DGP są to tereny inwestycyjne , usługowe. Jeżeli chodzi o szkoły to w 2012 roku
do szkół mamy 37 mln. zł dopłaty, w 2011 roku 36 mln. zł, ale proszę pamiętać o
tym, że wydatki na oświatę wzrastają. Nie otrzymujemy żadnych środków na
przedszkola. Wszystkie skutki karty nauczyciela obciążają samorząd. Pani Alina
Chojecka mówiła o planie zagospodarowania przestrzennego. 5 lat temu
uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego. Chcę przypomnieć, że
studium i plan kosztował nas 1 mln. 300 tys. zł. Realizujemy teraz skutki tego
planu w postaci wykupów pod drogi publiczne, realizujemy szereg zadań, które
zostały wpisane w plan. Mamy na dzień dzisiejszy zwiększoną ofertę w zakresie
zarówno budownictwa mieszkaniowego , usług, przemysłu. Proszę Państwa
nadwyżka budżetowa została przeznaczona na zmniejszenie deficytu. Wiecie
Państwo, że mamy wydatki, które nam wzrastają. Proszę pamiętać o
wyrobiskach. Odnosząc się do wypowiedzi Jerzego Lisa - gdyby fundusz pracy
był
w takiej wysokości jak do roku 2008 to wiele problemów byłoby
rozwiązanych.
Chciałbym
zapytać
Przewodniczącego
Klubu
Platformy
Obywatelskiej czy wszystko co robiliśmy – remont chodników, dróg, obiektów to
było przeciwko mieszkańcom tego miasta? Powiedział Pan, że budżet nie jest dla
mieszkańców. Myślę, że robimy wszystko, aby miasto się rozwijało. Druga część
mojej wypowiedzi – odpowiadałem merytorycznie na pytania natomiast
wystąpienie Pana Przewodniczącego Klubu Platforma Obywatelska miało
charakter polityczny. Jeżeli nie sprzedaliśmy gruntu to my go nie
przehandlowaliśmy , grunt może być sprzedany za 5-10 lat, a budżet i tak
zbilansowaliśmy. Przykro było mi w jednym momencie – jak powiedział Pan:
chwała Dyrektorom placówek oświatowych bo dobrze przygotowują wnioski i
dobrze są realizowane. Przykro było mi dlatego, że pomimo tego, iż jest Pan
Radnym, to dalej jest Pan urlopowanym pracownikiem Urzędu Miasta. Powiedział
Pan w stosunku do tych osób i do tych ludzi, że to co robią jest daremne. Czy
Pan myśli , że absolutorium Prezydenta Miasta to jest rozliczenie tylko
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Prezydenta z tego co robi? Jest to rozliczenie wszystkich pracowników
samorządowych. Te osoby pracują codziennie, i wiem co to jest zabieganie o
środki UE. To , że miasto Jastrzębie jest jednym z liderów w zabieganiu o środki
UE to jest zasługa codziennej, sumiennej pracy wielu osób. Mogę się z Państwem
zgodzić, że jest wiele uwag, zapytań i staram się na nie odpowiadać
merytorycznie, ale w tym miejscu musiałem się wypowiedzieć politycznie.
Chciałbym Państwa prosić, aby przyjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium nie
tylko dla Prezydenta Miasta, ale dla rzeszy osób, które budżet wykonują.
Dziękuję.
Franciszek Franek
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mam takie drobne sprawy, o
których nawet wstyd mówić. Zacznę od zburzonego wiaduktu w Ruptawie. W
odpowiedzi na interpelację napisano, że w projekcie nie przewidziano
utwardzenia poboczy. Nie wiem jak to możliwe, żeby zostawić glinę na poboczu.
Dla mnie strategią są mieszkańcy. Brakuje współpracy Prezydenta Miasta z Radą
Sołecką. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe to są boiska zamknięte przez sanepid,
a wykonuje się inne boiska. Hala widowiskowo –sportowa została ogłoszona
budową roku, a idąc po schodach jest niski strop, przy szatni odpada tynk ,
lakier. Widocznie budowle, które brały udział w konkursie miały więcej
mankamentów.
Roman Foksowicz
- Panie Prezydencie, przykro mi jest , że traktuje Pan wszystko politycznie. Pan
również uprawia politykę. Obarcza Pan nasz klub za to co, dzieje się w całym
kraju. My wypowiadamy się na temat naszego miasta, interesuje nas nasze
miasto. Prawo do tego, żeby wziąć urlop bezpłatny i pełnić funkcję Radnego daje
mi ustawa o samorządzie gminnym. Traktuje to jako zarzut z Pana strony.
Jestem urlopowanym pracownikiem Urzędu Miasta i nigdy nie występowałem
przeciwko pracownikom Urzędu Miasta. Dziwię się tym słowom.
Janusz Ogiegło
- Szanowni Państwo, ścierają się dwie koncepcje. Jedną reprezentuje Pan
Prezydent a ja mam trochę inną. Namawiam Pana do działań o mniejszym
znaczeniu z zabezpieczeniem. Wydaje mi się , że możemy osiągnąć więcej kiedy
stajemy się bardziej odważni w działaniach ale w granicach bezpieczeństwa.
Chciałbym Pana namówić do bardziej odważnej polityki w kierunku rozwoju
miasta.
Marian Janecki
- W przyszłym roku będziemy zaciągać kredyty.
Franek Franciszek
- Dlaczego Pan w projekcie budżetu nie bierze pod uwagę naszych małych spraw
chodzi mi głównie o oświetlenie ulicy Wyzwolenia.
Marian Janecki
- Budżet jest pewną strategią , która wynika z wniosków, przemyśleń, dyskusji
które toczą się między Państwem, mną, urzędnikami. Budżet to jest również
skuteczność Radnego.
12

•

podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta za 2011 rok,

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta za
2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok,
Opinie Komisji Rewizyjnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu
Terytorialnego, Edukacji, Polityki Społecznej, Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
oraz Skarbu – pozytywna.
Komisja Kultury i Sportu oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie
zajęły stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr V.66.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta za 2011 rok, została podjęta głosami: za – 15, przeciw –
8, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego
protokołu.
•

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

absolutorium

dla

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój,
Opinie Komisji Rewizyjnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu
Terytorialnego, Edukacji, Polityki Społecznej, Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,
Kultury i Sportu oraz Skarbu – pozytywna.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie zajęła stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
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Uchwała nr V.67.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za – 14,
przeciw – 8, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do niniejszego
protokołu.
Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040,
Opinie Komisji – pozytywne.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr V.68.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040, została podjęta
głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
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,
Opinie Komisji – pozytywne.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr V.69.2012 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, została podjęta głosami:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 7.
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Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2011 rok,
Opinia Komisji Kultury i Sportu oraz 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 V.70.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2011
rok, została podjęta głosami: za – 22, 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 – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
Opinia Komisji Kultury i Sportu oraz 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 V.71.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, została podjęta
głosami: za – 18, 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.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 2 do „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015”,
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Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr V.72.2012 w sprawie uzupełnienia nr 2 do „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015”, została
podjęta głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 47 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.36.2012 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2012 roku,
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 V.73.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.36.2012 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2012 roku,
została podjęta głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 48 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku
nieruchomości gruntowych, na rzecz osoby prawnej, położonych przy ulicy
Dębina stanowiących własność oraz przedmiot użytkowania wieczystego Miasta
Jastrzębie-Zdrój,
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – pozytywna.
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Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, aby Pan Prezydent bądź
Wiceprezydent przedstawił podstawowe informacje dot. projektu uchwały.
Piksa Franciszek
- Szanowni Państwo nie brałem udziału we wszystkich spotkaniach, ale chodzi o
teren aktualnego wysypiska śmieci. Umowa dzierżawy była do 2014 roku i będzie
przedłużona od tego roku do roku 2032. Na w/w terenie są dodatkowe parcele,
które są przygotowywane pod kolejne składowiska. Uchwała reguluje sprawy
przygotowywania pozostałych gruntów do przyszłego wysypiska.
Pilarska Maria
- Szanowni Państwo, chciałam Państwu powiedzieć dlaczego ze zmianą umowy
obowiązującej do 2014 roku występujemy w roku 2012 – nowe przepisy
dotyczące gospodarki odpadami przewidują, że tworzą się tzw. regiony
gospodarki odpadami, a w każdym regionie są wyznaczone przez Pana Marszałka
tzw. instalacje. Zmiana przepisów o utrzymaniu czystości nakłada konkretne
warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady
komunalne. Na składowiskach od następnego roku nie będzie można lokować
odpadów. Trzeba mieć umowę pozwalającą eksploatować, prowadzić składowisko
na minimum 15 lat z odpowiednią pojemnością. Żeby firma Cofinco mogła spełnić
wszystkie wymogi , zacząć przyjmować nasze odpady musimy tę dzierżawę
przedłużyć. Obecna umowa ma formę użyczenia. W tej chwili bezpłatnie
przechodzimy na dzierżawę i będą konkretne przychody dla miasta z tytułu tej
dzierżawy.
Lis Jerzy
- Proszę o wyjaśnienie - utrzymanie regionalnego charakteru przedsięwzięcia
na terenie Jastrzębia-Zdroju. Czy chodzi o odpady z całej Polski, czy tylko z woj.
Śląskiego? Czy firma Cofinco spełnia wszystkie warunki , które wcześniej były
zawierane z miastem. Chodzi o kompaktowanie śmieci? Rozumiem, że dzierżawa
będzie przeprowadzona zgodnie z wyceną?
Pilarska Maria
- Tak dzierżawa będzie zgodnie z wyceną przeprowadzona. Proszę Państwa w tej
chwili musimy trochę zapomnieć o przepisach, które nas obowiązywały w 1994
roku, jak była zawierana umowa z Cofinco. W tej chwili nowa ustawa narzuca
pewne wymagania firmie . Firma większość rzeczy już wypełniła. Na terenie
swojego zakładu musiała wybudować kompostownię , sortownię, zakład
mechaniczno-biologicznego przetwarzania. To już w tej chwili nie nazywa się
składowisko tylko ustawa wprowadza pojęcie zakładu przetwarzania odpadów.
Ustawa nakłada na nas drakońskie normy, jeśli chodzi o ilość odpadów
przetworzonych. W następnym roku 30% odpadów, które zbierzemy z miasta
może ulec zeskładowaniu. Wszystko inne musi być wysegregowane , sprzedane
lub przetworzone. Będzie kompaktowanie śmieci. Dowodem na to jest
gospodarka gazowa i sprzedaż energii zielonej. Wojewódzki plan gospodarki
odpadami, który będzie prawdopodobnie uchwalony przez Marszałka w czerwcu
nasze województwo dzieli na 4 regiony odpadami. My jesteśmy w III regionie.
Założeniem jest, że odpady nie mogą wyjeżdżać poza wyznaczony region. Poza
wyznaczony region mogą wyjeżdżać tylko odpady wysegregowane , które można
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zbywać. Nasz region obejmuje cały
Pawłowice, Rybnik, Racibórz, Knurów.

powiat

cieszyński,

Jastrzębie-Zdrój,

Lis Jerzy
- Czy miasto wydzierżawiając bezprzetargowo będzie miało jakieś ulgi?
Pilarska Maria
- Nie będzie ulg. W całej gospodarce odpadami będzie obowiązywać ustawa o
zamówieniach publicznych. Musi być wyłoniony przedsiębiorca, który będzie
zbierał , przewoził odpady i jednocześnie je utylizował . Od 1 lipca 2013 roku
miasto jest właścicielem odpadów komunalnych.
Lucyna Maryniak
- Pamiętam jak mówiła Pani kiedyś , że aby uzyskać biogaz i oświetlić najbliższe
osiedla to trzeba 30 lat , żeby składowana była biomasa. Chciałam zapytać czy
przy nowych uwarunkowaniach i sytuacji, która już jest w najbliższym okresie
będzie taka możliwość?
Pilarska Maria
- Proszę Państwa im większa segregacja odpadów organicznych tym mniej
fermentacji w składowisku i mniej wytworzonych procesów gazowych. Biorąc pod
uwagę cały proces wydzielania frakcji organicznej jest zdecydowanie bardziej
pozytywnym elementem.
Lucyna Maryniak
- Wiem, że w sąsiedztwie składowiska były zbiorniki wodne, w których mieszkały
raki. Czy do tej pory występują?
Pilarska Maria
- Kontrole są, ale zbiorników już dawno nie ma.
Przewodn. Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Chciałbym , aby ważne merytorycznie informacje padły. Jest bardzo wiele
pytań, wszyscy się z tymi pytaniami spotykamy. Kompostowni nie buduje miasto,
tylko firma. Są stałe przychody do miasta. Czy może Pan Prezydent określić tą
kwotę przychodów? Została pewna umowa wynegocjowana.
Krzysztof Baradziej
- Umowa została wynegocjowana , ale nie jest jeszcze podpisana. O konkretnej
stawce będziemy mówić po podpisaniu umowy.
Pilarska Maria
- Według ustawy obowiązek wykonywania urządzeń na składowisku ciąży na
mieście. W art. 19 ustawy jest mowa, że jeżeli jest przedsiębiorca prywatny to
miasto wbudowywać i finansować nie musi. Gdybyśmy to musieli finansować to
koszty inwestycji musiałyby być wliczone w opłaty za odpady.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
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Uchwała nr V.74.2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. do dnia 31
grudnia 2032 roku nieruchomości gruntowych, na rzecz osoby prawnej,
położonych przy ulicy Dębina stanowiących własność oraz przedmiot
użytkowania wieczystego Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta
głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 49 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zlokalizowaną przy ulicy
Kaszubskiej 2,
Opinia Komisji
pozytywna.

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej

oraz

Edukacji

–

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę Pan Piksa Franciszek
Piksa Franciszek
- Szanowni Państwo, Jastrzębska Spółka Energetyczna była już od wiosny
zainteresowana miejscem, gdzie mogłaby zorganizować przedszkole zakładowe.
W związku z tym, że ZS nr 7 zostanie przeniesiony uwolni nam się budynek. JSE
zainteresowana jest częścią stołówki , połową budynku. Po podjęciu uchwały
będziemy negocjować umowę. Przedszkole powstałoby od przyszłego roku.
Lucyna Maryniak
- A co z drugą częścią budynku?
Piksa Franciszek
- Będzie przekazana w zarząd Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości. W
przyszłości będziemy rozmawiać na temat remontu Domu Nauki i Rehabilitacji i
na ten czas kiedy DNiR będzie remontowany musimy znaleźć miejsce, dla
ZS nr 10 i DNiR. Prawdopodobnie na czas remontu do budynku ZS nr 7 będziemy
przenosić te dwie jednostki.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
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Uchwała nr V.75.2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
nieruchomość
stanowiącą
własność
Miasta
Jastrzębie-Zdrój
zlokalizowaną przy ulicy Kaszubskiej 2, została podjęta głosami: za – 22,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 50 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
Opinia Komisji Rewizyjnej oraz Bezpieczeństwa Publicznego i
Terytorialnego – pozytywna.

przedstawiła

Samorządu

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Lucyna Maryniak
- Szanowni Państwo, wnikliwie na naszej komisji rozpatrywaliśmy projekt
uchwały. Pani Naczelnik Zbrońska wyjaśniła nam, że Pan Kała miał lepszych od
siebie 4 kandydatów. Jeżeli chciałby skorzystać z wyjaśnień dlaczego uzyskał
taką ilość głosów to mógł się zgłosić do UM, ale tego nie zrobił. Nie wiem jaka
sytuacja jest na dzisiaj?
Sekretarz Miasta
- Szanowni Państwo, Pan Kała skorzystał ze wszelkich możliwości odwołań.
Ustawa nie dopuszcza odwołań. Pan Kała otrzymał w pismach wyczerpujące
informacje na temat naboru. Pan Kała był na 4 miejscu według komisji. Były 4
punkty różnicy. Komisja nie miała żadnych wątpliwości, co do werdyktu.
Kandydatura Pana Kały nie była w ogóle brana pod uwagę. Dziękuję.

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

Uchwała nr V.76.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi, została podjęta
głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 51 do niniejszego
protokołu.

20

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. ***,

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Lucyna Maryniak
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo z dokumentacji wynika, że Pani ***
dąży do celu swojej sprawy. Pan dyrektor Koba wytłumaczył mi, że ma na
bieżąco z Panią kontakt i próbował wielu rozwiązań. Proszę, żeby Pan Dyrektor
przekonał Radnych , że wszystko zostało zrobione, aby pomóc tej Pani.
Tarasiewicz Janusz
- Szanowni Państwo, Pani *** była poinformowana, że na Komisji Rewizyjnej
będzie jej temat poruszany. W czasie rozmowy Pani *** powiedziała : „że z
Wami nie ma o czym rozmawiać”.
Sekretarz Miasta
- Szanowni Państwo jeżeli chodzi o Panią ***, to kolejne skargi wyglądają w
sposób następujący: Pani *** składa pismo do którego dołącza swój opatrunek ,
do kolejnych skarg dołącza reklamówki z pustymi puszkami po piwie – puszki
mamy wycenić i sprzedać.
Andrzej Koba
- Szanowni Państwo temat Pani *** jest znany od pół roku. Od samego
początku staraliśmy się pomóc tej Pani. Pani *** jest naszym klientem od kilku
lat z przerwami. Była wysyłana na szkolenia, korzystała z pomocy. Kierowaliśmy
Panią *** na stworzone stanowisko pracy. W między czasie wróciła do nas.
Problem jest i nasze działania ukierunkowane były od samego początku, aby
pomóc tej Pani. Musimy opierać się o ramy prawne. Nie możemy zrobić wyjątku.
W ciągu pół roku pisaliśmy 12 wyjaśnień. Jesteśmy cały czas w kontakcie
korespondencyjnym z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Urzędem Marszałkowskim,
z Wojewodą, z Radą Miasta i Prezydentem. Nie znam rozwiązania tej sprawy. Nie
jestem w stanie Pani przekonać czy ja pomogę tej Pani. Na ten moment nie
jestem w stanie jej pomóc.
Lucyna Maryniak
- Z pisma Pani *** wynika, że do PUP byli wzywani funkcjonariusze Policji w
związku z zaistniałym incydentem . Może powinniśmy wystosować pismo do tej
Pani, że skoro jest osobą pokrzywdzona to są do tego odpowiednie organy.
Andrzej Koba
- Sprawa była wyjaśniana przez Pana Prezydenta.
Przewodn. Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo trudna, korespondencja jest bardzo
obfita. Pani *** zawsze była zapraszana na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Osobiście z Panią rozmawiałem. Widzę tutaj problem psychologiczny.
Kontaktowałem się Panem Kobą w celu szkoleń dla Pani ***, jak również z
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Opieką Społeczną ,ponieważ Pani *** twierdzi, że nie ma z czego żyć. Pani ***
nie chciała przyjąć pracownika socjalnego. Chcielibyśmy pomóc tej Pani.
Tarasiewicz Janusz
- Pani *** opisywała, że nastąpiło naruszenie nietykalności cielesnej. Zapytałem
czy zgłosiła to do kompetentnych organów ? Padła odpowiedź „ Z wami nie ma
o czym rozmawiać”.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?

Uchwała nr V.77.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jadwigi ***,
została podjęta głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 52 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa
Śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
Opinia Komisji Polityki Społecznej – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę Panią Agnieszkę Korbel o
przybliżenie tematu.
Agnieszka Korbel
- Szanowni Państwo, wszystkie sejmiki wojewódzkie w Polsce opowiedziały się
przeciwko prawom GMO na ich terenie. Według opinii publicznej 70-80% osób
opowiada się przeciwko tej żywności, gdyż nie została ona dotychczas zbadana.
Pierwsze uprawy to 1996 rok. Wiele niezależnych badań naukowych mówi o tym,
że nie jest to żywność zdrowa. Badania z reguły prowadzone są na szczurach i w
instytutach biotechnologicznych należących często do koncernów, które
produkują tą żywność. Badania są krótkoterminowe. Badania długoterminowe
pokazują, że w 3-4 pokoleniu tych zwierząt dochodzi do wielu różnych schorzeń
przede wszystkim do obniżenia płodności , podniesienia poziomu cukru we krwi.
Zagrożeniem są także dla środowiska. Takie kraje jak: Węgry, Włochy, Austria,
Grecja, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Bułgaria ogłosiły się krajami
wolnymi od upraw roślin transgenicznych.
Lucyna Maryniak
- Co Pani zrobi z naszą opinią, z naszym dzisiejszym poparciem?

22

Przewodn. Rady Miasta
- Proszę Państwa, nasz apel kierujemy do najważniejszych osób w Państwie ,
które odpowiadają za ustawy. Myślę, że to wystarczy.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr V.78.2012 w sprawie starań dążących do ogłoszenia obszaru
Województwa Śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych
genetycznie, została podjęta głosami: za – 19, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 2.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 53 do niniejszego
protokołu.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków – Alina Chojecka
przedstawiła
projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta JastrzębieZdrój”,
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 V.79.2012 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta
Jastrzębie-Zdrój”, została podjęta głosami: za – 22, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 54 do niniejszego
protokołu.

Ad. 10
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.
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Ad. 11
Wolne głosy i wnioski
Roman Foksowicz
- Panie Przewodniczący, chciałem wrócić do momentu wystąpień klubowych.
Kiedy Prezydium Rady podjęło decyzję o kolejności wystąpień? Z tego co wiem
nie było takiej decyzji. Była to indywidualna decyzja Wiceprzewodniczącego Rady
- Andrzeja Kinasiewicza.
Andrzej Kinasiewicz
- Proszę Państwa, rzeczywiście może na spotkaniu Prezydium Rady Miasta na
ten temat nie rozmawialiśmy. W dniu dzisiejszym Pan Przewodniczący Rady
Miasta zgodnie ze swoimi uprawnieniami na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym i Statutu Miasta rozdzielił zadania między Prezydium do prowadzenia.
Na początku miał swoje wystąpienie Pan Ryszard Piechoczek, następnie Pan
Damian Gałuszka. Ja miałem poprowadzić sprawy absolutoryjne. Jeżeli złamałem
gdzieś prawo, to proszę powiedzieć w którym punkcie. W punkcie wystąpienia
klubowe dla usprawnienia prowadzenia Sesji zastanawiałem się, w jaki sposób
ten punkt zrealizować. Posłużyłem się tym ,co się dzieje w polskim Sejmie –
kiedy są tego typu dyskusje to wystąpienia klubowe prowadzone są wg. porządku
od najliczniejszego klubu do najmniej licznego. Jeżeli Pan Przewodniczący będzie
przy tego typu częściach Sesji upoważniał mnie do prowadzenia do będę tego
porządku się trzymał.
Roman Foksowicz
- Tak, ale nie do decyzji o tego typu kolejności. Nigdzie w ustawie takich
zapisów nie ma.
Andrzej Kinasiewicz
- Proszę powiedzieć, w którym miejscu regulaminu złamałem porządek?
Roman Foksowicz
- Było to po prosu niesmaczne.
Andrzej Kinasiewicz
- Jeżeli Pan tak smaki odbiera, to być może Panu to nie smakowało.
Roman Foksowicz
- Stwierdził Pan, że była to decyzja Prezydium Rady Miasta.
Andrzej Kinasiewicz
- Rozmawiałem z członkami Prezydium Rady poza Panem Damianem Gałuszką.
Piotr Włodarek
- Szanowni Państwo. Ostatnio z okazji Dnia Ziemi organizowana była zbiórka
elektro śmieci. Wszystko odbywało się bardzo fajnie tylko następnym razem
prosiłbym, aby wziąć pod uwagę osoby pracujące, ponieważ o godzinie
15.00-16.00 nie można już było nic oddać.
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Lis Jerzy
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Mam dwa wolne głosy i wnioski.
Jeden dotyczy zasad przyznawania do zadań PFRON na 2012 rok. Załącznik
określający zasady w najbliższym czasie został dostosowany do wymogów - nie
ma już osób niepełnosprawnych z I grupą , są osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. ( W dalszej części nie słychać wypowiedzi Radnego). Drugi
wniosek dotyczy Pani ***. Pani *** była dwa miesiące temu na dyżurze mówiła,
że pozbawiono ją środków do życia, wstrzymano świadczenia rodzinne z OPS. Od
tej decyzji odwołała się do Wojewody i SKO. SKO w Katowicach odesłało sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez miasto. Proszę Pana Prezydenta o pozytywne
rozpatrzenie sprawy.
Lucyna Maryniak
- Z tego co wiem w tej sprawie chodzi o dochód tej Pani. Ta Pani studiuje
prywatnie. Dochód wynosi ponad 3000 zł. Myślę, że jeżeli złoży odpowiednie
dokumenty i zakwalifikuje się do pomocy,- to ją uzyska.

Ad. 12
Zakończenie obrad Sesji.
Tadeusz Sławik
Dziękuję państwu za udział w obradach sesji.
zwyczajnej Rady Miasta.

Zamykam obrady V sesji

Protokołowała
Monika Dulewicz
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