PROTOKÓŁ Nr III/2013
z obrad Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
która odbyła się w dniu 28 lutego 2013r. w godz. 13.00 – 16.10
w sali Rady Miasta.

Podjęto uchwały:

III.15.2013

III.16.2013
III.17.2013
III.18.2013
III.19.2013
III.20.2013

III.21.2013
III.22.2013
III.23.2013

III.24.2013
III.25.2013
III.26.2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju,
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju,
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane
dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013,
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców
Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013”,
w
sprawie
przyjęcia
udzielenia
pomocy
rzeczowej
Województwu Śląskiemu,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
stanowiącej
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul.
Podhalańskiej,
w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju,
zmieniającą załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia
ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2013
r.,

Ad. 1
Otwarcia III 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.
Nieobecny na Sesji był Radny Janusz Tarasiewicz – usprawiedliwiony.
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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
Łukasz Kasza
- W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszam do pracy w komisji
radnego Mariana Króliczka – wyraził zgodę.
Andrzej Kinasiewicz
- W imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa, zgłaszam do pracy w
komisji radnego Pawła Jagodzińskiego – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Sławik
- Kto jest za przyjęciem proponowanego składu komisji uchwał i wniosków?
za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
- Stwierdzam, że skład komisji uchwał i wniosków został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kinasiewicz
Protokoły z I i II Sesji Rady Miasta były do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Czy są uwagi do protokołów ? Nie widzę. Kto za przyjęciem protokołów z
I i II Sesji Rady Miasta?
za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się –4 .
- Stwierdzam, że protokoły z I i II Sesji zostały przyjęte większością głosów.
Ad. 4
Zgłaszanie interpelacji
Witold Kosiorek w sprawie :
- poziomu zagospodarowania
sportowych i kultury w Mieście,

i

wykorzystania

komercyjnego

obiektów

Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Tadeusz Markiewicz w sprawie:
- pomocy finansowej w dofinansowaniu w opłatach w tzw.
śmieciowym” dla osób w trudnej sytuacji materialnej,
- wprowadzenia ewidencji zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

„podatku

Interpelacje stanowią załącznik nr 4-5 do niniejszego protokołu.
Elżbieta Siwiec w sprawie:
- dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
- braku zastępcy-dyrektora w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- przyjazdu jednocześnie kilku autobusów na przystanki autobusowe,
- nie używania ciężkiego sprzętu do odśnieżania chodników,
- wyglądu tablic z rozkładem jazdy autobusów,
Interpelacje stanowią załącznik nr 6-10 do niniejszego protokołu.
Janusz Ogiegło w sprawie:
- budynku byłego Sądu Rejonowego,
- remontu siedziby MZN przy ul. 1 Maja,
- funkcjonowania na nowych zasadach biura paszportowego,
Interpelacje stanowią załącznik nr 11-13 do niniejszego protokołu.
Lucyna Maryniak w sprawie:
- dojazdu do Poradni Rehabilitacyjnej na osiedlu Zofiówka chorym z osiedla
Barbary ,
- przycinania żywopłotów,
- wyasfaltowania wnęk autobusowych,
- nadzoru nad firmami wykonującymi wymianę asfaltu,
- umowy z TV Kanon na przekazywanie transmisji z obrad Sesji
- powołania w mieście straży zwierzęcej,
- zmiany rozkładu jazdy autobusów do Ruptawy,
- zmienionych zadań w budżecie miasta,
-mammobusów wykonujących bezpłatne badania na terenie naszego miasta,
Interpelacje stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Lis Jerzy w sprawie:
- w imieniu Klubu Radnych SLD w sprawie realizacji zadania własnego miasta
jakim jest pomoc najuboższym mieszkańcom naszego miasta,
- budowy siłowni na świeżym powietrzu na placu przy ul. Moniuszki,
- natychmiastowego remontu ul. Grzybowej w Bziu Dolnym na trasie do
Pawłowic,
- ogrzewania budynku przychodni lekarskiej przy ul. Komuny Paryskiej,
- remontu basenu przy ZS nr 6,
- remontu ul. Mazowieckiej,
Interpelacje stanowią załącznik nr 15-16 do niniejszego protokołu.
Paweł Jagodziński w sprawie:
- wyremontowania nawierzchni wjazdu do garaży przy ul. Granicznej,
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- remontu Szkoły Podstawowej nr 11
- remontu nawierzchni parkingu na oś. Barbary wzdłuż ul. Podhalańskiej,
Interpelacje stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Andrzej Kinasiewicz w sprawie:
- wyciągnięcia konsekwencji wobec firm odśnieżających w mieście,
- usytuowania siłowni na świeżym powietrzu na oś. Staszica,
Interpelacje stanowią załącznik nr 18-19 do niniejszego protokołu.
Do protokołu interpelacje złożyli:
Roman Foksowicz w sprawie:
- kosztów utrzymania podziemnych pasaży handlowych,
Interpelacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Franek Franciszek w sprawie:
- oznakowania w okolicach posesji nr 14 na ul. Ździebły ostrego niebezpiecznego
zakrętu,
Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Alina Chojecka w sprawie:
- przeprowadzenia kampanii dot. sprzątania po psach
- odmalowania klatek przez dłużników MZN,
Interpelacje stanowią załącznik nr 22-23 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Damian Gałuszka przedstawił informację
Przewodniczącego Rady Miasta od ostatniej Sesji do dnia dzisiejszego.
Informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Informacja Prezydenta Miasta
Marian Janecki przedstawił informację Prezydenta od ostatniej Sesji do dnia
dzisiejszego.
Informacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
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Ad. 7
Informacja Prezydenta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w IV kwartale
2012 roku.
Marian Janecki przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych
w IV kwartale 2012 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
PRZERWA
13.50-14.05
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,
Opinie Komisji – pozytywne
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Lucyna Maryniak
- Szanowni Państwo projekt uchwały otrzymaliśmy 26 lutego bardzo proszę Pana
Skarbnika o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Dariusz Holesz
- Proszę Państwa autopoprawka dotyczy wprowadzenia 16 tys. zł na system do
głosowania oraz unijnego projektu „Dajmy dzieciom skrzydła” i wprowadzamy
ponad 600 tys. zł.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.15.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok, została podjęta głosami: za – 19,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041,
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 III.16.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041, została podjęta
głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
Opinia Komisji Edukacji, Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.17.2013 w sprawie dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, została podjęta głosami: za – 21, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju,
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz
Kultury i Sportu - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
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Alina Chojecka
- Proszę powiedzieć, co się zmieniło w statucie w stosunku do ubiegłego roku?
Maria Kucharska
- Miejska Biblioteka Publiczna zmieniała statut w 2000 roku był to tekst
całościowy, bo były zmiany poszczególnych punktów. Zmiana ustawy o
działalności kulturalnej spowodowała, że należało się dostosować do tych zmian.
W treści statutu jeżeli chodzi o zapis dotyczący finansów zostało użyte
sformułowanie dotyczące finansów. Wcześniej był zapis, że budżet zatwierdza
dyrektor natomiast teraz jest zapis, że dyrektor realizuje budżet do wielkości
przyznanej dotacji. Do statutu zostały również wprowadzone adresy wszystkich
filii biblioteki zgodnie z ustawą o bibliotekach.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.18.2013 w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za –
19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w
Jastrzębiu-Zdroju,
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz
Kultury i Sportu - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Janusz Ogiegło
- Zmiany w statucie przygotowują i podpisują dyrektorzy placówek. W statucie
jest taki punkt, że dyrektora odwołuje i powołuje organ prowadzący. Czy to
rozwiązanie z punktu widzenia prawnego jest uzasadnione?
Olga Majkowska
- Jest to zapis budzący wątpliwości, ale wynikający z zapisów ustawy. Ustawa
mówi, że należy określić w statucie z jednej strony organy a z drugiej strony tryb
ich powoływania i odwoływania. Musieliśmy w statucie określić zgodnie z
zapisami ustawy, że dyrektora mamy i
w jaki sposób go powołujemy i
odwołujemy.
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Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.19.2013 w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 20,
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.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013,
Opinia komisji Polityki Społecznej oraz Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Lucyna Maryniak
- Proszę powiedzieć, czy budżet z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
jest taki sam jak w roku ubiegłym czy większy?
Teresa Bac
- Proszę Państwa, budżet jest o 225 tys. zł mniejszy w stosunku do roku
ubiegłego. Zawsze w okolicach września-października otrzymujemy dodatkowe
środki.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.20.2013 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta
Jastrzębie-Zdrój na rok 2013, została podjęta 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 32 do niniejszego
protokołu.
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Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta
Jastrzębie-Zdrój na rok 2013”,
Opinia komisji Polityki Społecznej 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
III.21.2013
w
sprawie
Programu
Zdrowotnego
dla
Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013”, została podjęta
głosami: za – 19, 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 33 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu,
Opinia komisji Polityki Społecznej i Skarbu – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.22.2013 w sprawie pomocy rzeczowej Województwu
Śląskiemu, 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 34 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Podhalańskiej,
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?
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Uchwała III.23.2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Podhalańskiej,
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 35 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Lucyna Maryniak
- Czy miasto będzie płaciło więcej jak 8 mln. zł z chwilą kiedy Gmina Wodzisław
Śląski odłączyła się od Międzygminnego Związku Komunikacyjnego?
Krzysztof Baradziej
- Dotacje miast do MZK są wyliczane według wzoru
- ilość kilometrów
przejechanych po mieście razy stawka. Miasto będzie płaciło więcej ponieważ
wzrosła stawka z 3.20 na 3.60 uchwałą MZK z listopada ubiegłego roku. Każda
Gmina płaci za swoje kilometry.
Lucyna Maryniak
- Wiadomo, że zdrożały bilety.
Krzysztof Baradziej
- Ale to nie ma nic wspólnego. Nie pytała Pani o bilety tylko o dopłatę Gmin.
Koszty komunikacji są tak wysokie, że bilety nie pokrywają tych kosztów.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.24.2013 w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami:
za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju,
Opinia Komisji Rewizyjnej oraz Edukacji – pozytywna.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały?
Anna Toborowicz
- Bardzo proszę o przybliżenie treści skargi Radzie Miasta.
Andrzej Pawłowski
- Szanowni Państwo, wpłynęły dwie skargi na działalność dyrektora SP nr 17.
W toku przeprowadzonych wszystkich czynności, które Wydział Edukacji
przeprowadził jedna skarga podpisana przez 22 rodziców została wycofana.
Druga skarga złożona przez jednego z rodziców została przesłana do kuratorium
oświaty, a z kuratorium została przesłana do urzędu miasta zgodnie z
właściwością. Skarga była rozpatrywana dwutorowo – kuratorium oświaty w
zakresie swoich kompetencji a organ prowadzący w zakresie swoich kompetencji.
Skarga dotyczyła 3 rzeczy – pojawienia się pleśni na szafkach znajdujących się w
jednej z sal dydaktycznych, organizacji zastępstw pod nieobecność nauczyciela
klas 1-3 oraz książek, które zostały podarowane przez uczennicę do biblioteki
szkolnej. Pleśń na jednej z szafek pojawiła się, natomiast Pan dyrektor nie
czekając na interwencję rodziców, zgłosił to do Wydziału Edukacji. Inspektor
Wydziału Edukacji zarządził odpowiednie czynności i Pan dyrektor je wykonał.
Sanepid również przeprowadził kontrolę i protokół pokontrolny nie wykazał
nieprawidłowości i nie wydał żadnych zaleceń. Kuratorium oświaty stwierdziło
nieprawidłowości w organizowaniu zastępstw i wydało zalecenie Panu
dyrektorowi. Pan dyrektor pod nieobecność jednego z nauczycieli zwolnił uczniów
z ośmiu godzin zajęć lekcyjnych. Kuratorium stwierdziło, że nie została
zrealizowana podstawa programowa. Jeżeli chodzi o podarowane książki to
wyniknęło nieporozumienie. Jedna z książek nie była w bibliotece przez pewien
czas przez pomyłkę. Pan dyrektor przez pomyłkę chciał książkę podarować na
jubileusz jednej z naszych szkół. Ostatecznie książka trafiła do biblioteki. Za
sprawą rodziców i naszych czynności jest sporządzony protokół gdzie książki
podarowane przez uczennicę zostały wprowadzone do inwentarza biblioteki.
Reasumując kuratorium oświaty w swoim zakresie stwierdziło nieprawidłowości i
wydało zalecenia natomiast w zakresie kompetencji organu prowadzącego po
przeprowadzonych czynnościach uznajemy, że skarga jest niezasadna. Wszystkie
rzeczy, które zostały opisane w skardze zostały już zrealizowane.
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Lucyna Maryniak
- Panie Przewodniczący zwracam się do wszystkich Radnych. Czytałam
przedstawiony projekt uchwały i chciałam przekazać jakie są moje odczucia jako
emerytowanego nauczyciela. Budynek jest z lat 50. Wilgoć powstała w wyniku
nie ocieplenia części budynku w którym znajduje się omawiana sala. Z chwilą
kiedy pleśń została zauważona, dyrektor od razu zareagował i problem został
natychmiast rozwiązany. Odczuwam, że ktoś traktuje pracę nauczyciela
niepoważnie. Nie powinno się takich jednostkowych spraw roztrząsać na forum
Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.25.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w JastrzębiuZdroju, została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 3.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków odczytał również
wnioskodawców o zdjęcie uchwały z porządku obrad Sesji Rady Miasta.

pismo

Pismo stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Szanowni Państwo, wpłynął projekt uchwały, który jest inicjatywą
uchwałodawczą Radnych. Pan Przewodniczący komisji uchwał i wniosków
odczytał pismo wnioskodawców, który proponuje zdjęcie uchwały z porządku
obrad sesji. Podzielam stanowisko wnioskodawcy ponieważ uważam, że projekt
uchwały może być niezgodny z stanem prawnym. Poddam pod głosowanie
wniosek o zmianę porządku obrad i zdjęcie projektu uchwał z porządku obrad
Sesji.
Tadeusz Markiewicz
- Kto zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji?
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Wniosek pisemny złożył Janusz Tarasiewicz.
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Lis Jerzy
- Wszyscy wnioskodawcy podpisali się pod wnioskiem i wyrażają zgodę na
wycofanie projektu uchwały z porządku obrad Sesji.
Lucyna Maryniak
- Proszę Państwa, Pani Naczelnik Pilarska na forum miasta w telewizji Kanon
wyjaśniła jednoznacznie, że na sesji marcowej będzie przedstawiony nowy
projekt uchwały dotyczący zmian ustawowych.
Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad – wycofanie projektu
uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Wniosek został podjęty głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada jednogłośnie wycofała projekt uchwały z porządku obrad
Sesji.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania programu
z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”.
Opinia komisji Polityki Społecznej oraz Skarbu – pozytywna.
Marian Janecki
- Proszę Państwa, projekt uchwały jest inicjatywą Radnych. Według informacji
prasowych uzyskanych z Urzędu Skarbowego z Warszawy wszelkie ulgi
stosowane wobec mieszkańców są ich dodatkowym przychodem. Powinny być
uwzględniane w rozliczeniach rocznych. Dyskutowaliśmy na ten temat na komisji
Skarbu. Na komisji powiedziałem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wystąpić
do Urzędu Skarbowego z konkretnym zapytaniem o interpretacje prawną.
Wnioskuję o zdjęcie uchwały z porządku obrad Sesji, a po uzyskani informacji
dodatkowej zastanowić się co dalej.
Lucyna Maryniak
- Szanowni Państwo, jestem w przedziale wiekowym i korzystam ze zniżkowego
biletu miesięcznego. Chciałam zapytać, czy muszę w zeznaniu podatkowym
wykazać, że korzystam z biletu ulgowego?
Łukasz Kałusowski
- Należy rozróżnić ulgi przyznawane ustawą i te, które chcemy przyznać uchwałą
Rady Miasta. Jeżeli chodzi o kwestie, czy Urząd Skarbowy jest władny? Jest
władny ponieważ interpretacja przepisów jest wiążąca zarówno dla jednej jak i
drugiej strony. Należy upewnić się, czy faktycznie tak jest jak donosi prasa, a
następnie ewentualnie podjąć uchwałę.
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Andrzej Kinasiewicz
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie jestem jednym z wnioskodawców.
Problem seniorów w mieście jest coraz powszechniejszy. Liczba mieszkańców
spełniających to kryterium wiekowe się zwiększa i będzie się zwiększać. Jest to
inicjatywa, aby pochylić się nad osobami, które przez kilkadziesiąt lat w różny
sposób funkcjonowały i działały. Wiek 60 lat to jest międzynarodowa granica
wieku senioralnego. Chcielibyśmy, aby miasto dało sygnał do różnych instytucji,
które są związane z miastem (MBP, MOK, MOSIR) i do seniorów, że są ważni.
Chcielibyśmy, aby seniorzy mogli swoją aktywność wykorzystywać poprzez
uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych , sportowych. Przychylam się
do wniosku Pana Prezydenta, aby wstrzymać się z przyjęciem uchwały do
momentu uzyskania informacji od kompetentnych instytucji.
Łukasz Kasza
- Chciałbym zauważyć, że w piśmie skierowanym do Izby Skarbowej należy
zaprezentować swój tok rozumienia, jakie miałoby być przyjęte rozwiązanie
podatkowe. Opierając się na zdaniu Izby Skarbowej nie mogą być wyciągnięte
negatywne skutki prawne wobec podmiotu.
Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad – wycofanie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania
programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”.
Wniosek został podjęty głosami: za – 16, przeciw – 1, wstrzymujących
się – 3.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada jednogłośnie wycofała projekt uchwały z porządku obrad
Sesji.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Marian Króliczek
przedstawił
projekt uchwały zmieniający załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia
ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2013 r.,
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała III.26.2013 zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie
uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2013
r., została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego
protokołu.
Ad. 9
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.
Ad. 10
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok
2012.
Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji.

–

Ryszard

Piechoczek

Alina Chojecka
- Panie Przewodniczący w związku z tym, że interesują mnie zagadnienia
związane z gospodarką mieszkaniową proszę o kserokopie sprawozdania.
Lucyna Maryniak
- Chciałam serdecznie podziękować członkom społecznej komisji mieszkaniowej
za trud jaki wkładają w swoją pracę.
Piechoczek Ryszard
- Wszystkie problemy osób, które przychodzą na dyżur trafiają do społecznej
komisji mieszkaniowej.
Zmagamy się z różnymi problemami. Pod kątem
gospodarki mieszkaniowej staramy się współpracować z ościennymi miastami.
Tadeusz Markiewicz
- Wiem, że problemy społeczne, bieda, wykluczenie społeczne są bardzo dużym
problemem.
Sprawozdanie zostanie skserowane wszystkim Radnym.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2012 rok,
•

Komisja Skarbu

Przewodniczący Komisji Skarbu – Łukasz Kasza przedstawił sprawozdanie z
działalności komisji za 2012 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
•

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – Tadeusz Sławik
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2012 rok.

Tadeusz Markiewicz
- Wspomniał Pan o wniosku dot. wykupu terenów na kopalni Moszczenica. Na
jaki cel ten teren miałby być przeznaczony?
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Aby miasto stało się właścicielem lub w inny sposób przejęło grunty.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
•

Komisja Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Andrzej Matusiak
sprawozdanie z działalności komisji za 2012 rok.

–

przedstawił

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji
inwestycji „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul.
Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Witold Kosiorek odczytał protokół Komisji
Rewizyjnej w zakresie w zakresie realizacji inwestycji „Budowa Drogi Głównej
Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do
węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”.

Protokół stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Ad. 13
Wolne głosy i wnioski
Lucyna Maryniak
- Chciałam wrócić do mammobusów o których pisałam w interpelacji. Zdaję
sobie sprawę , że Pan Prezydent może wystosować pismo do NFZ z zapytaniem Dlaczego mammobus z Gdańska zarabia na terenie Śląska? W ten sposób
ubożeje fundusz śląski. Idea mammobusów była taka, aby dojeżdżały tam gdzie
nie ma przychodni. Wiem, że wyniki badań, które są wykonywane w
mammobusie nie trafiają do pacjentów. Proszę o rozeznanie tej sprawy.
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Piksa Franciszek
- Szanowni Państwo w roku 2011 firma z Gdańska wystąpiła do nas, że uzyskała
dofinansowanie
ze śląskiego NFZ na wykonywanie mammografii. Jest to
program podstawowy stąd nie ma wyników. Firma z Gdańska wystąpiła z prośbą
o podłączenie do prądu. Nie wyraziliśmy zgody, ponieważ nasze NZOZ-y
wykonują taki program
i wpisuje się on w nasze badania profilaktyczne.
Sprawdzę jak wykonuje badania firma z Gdańska.
Lis Jerzy
- Chciałbym spytać o szerokopasmowy dostęp do internetu. Temat miał być
przedstawiony na Komisji Skarbu. Gdzie będzie możliwość bezprzewodowego
skorzystania z internetu? Czy planowany jest bezprzewodowy dostęp do
internetu w np. ważniejszych instytucjach miasta (MOK, MOSIR, GHM, basen
przy ul. Witczaka, przychodnie )
Marian Janecki
- Proponuję, aby Komisja Skarbu wpisała sobie temat
szerokopasmowego dostępu do internetu wówczas, wydział
informacje na piśmie.

dotyczący
przygotuje

Tadeusz Markiewicz
- Niech to będzie informacja dla wszystkich Radnych.
Marian Janecki
- Na początku internet miał być bezpłatny, ale Komisja Europejska nie zgadza
się na internet bezpłatny ze względu na konkurencję innych operatorów. Jeżeli
chodzi o WI-Fi to przygotowywaliśmy się do tego, aby w parku zdrojowym gdzie
będzie tężnia było WI-FI. Nie będzie tak, że każdy mieszkaniec będzie miał
dostęp do internetu.
Tadeusz Sławik
- Proszę o przygotowanie informacji dotyczącej szerokopasmowego dostępu do
internetu zgodnie z zasadami jakie mają być przyjęte.
Lis Jerzy
- Można było by się zastanowić, czy z okazji 50 - lecia miasta wzorem miasta
Częstochowa nie zorganizować takiej aplikacji, gdzie każdy kto wjedzie do
Jastrzębia może sobie ściągnąć informację dotyczącą miasta Jastrzębie-Zdrój.
Są dostępne odpowiednie aplikacje.

Ad. 14
Zakończenie posiedzenia
Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Sławik
- Dziękuję Państwu za uwagę, kończę obrady III Sesji zwyczajnej Rady Miasta.

Protokołowała
Monika Dulewicz
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