PROJEKT PROTOKOŁU
PROTOKÓŁ NR VIII/2019
z obrad VIII Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
która odbyła się w dniu 6 czerwca 2019r. w godz. 13.00 – 18.10
w Sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podjęto uchwały;
VIII.58.2019

w sprawie udzielenia Prezydentowi
Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania,

Miasta

VIII.59.2019

w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta na 2018 rok,

VIII.60.2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Ad. 1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia VIII Sesji zwyczajnej
Rady Miasta dokonał Piotr SzeredaPrzewodniczący Rady Miasta, który powitał zebranych. Na podstawie listy
obecności, stwierdził prawomocność obrad.
W sesji udziału nie wzięła radna Angelika Garus-Kopertowska - usprawiedliwiona.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy radni.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Wybór Komisji uchwał i wniosków
Alina Chojecka
- W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy radną
Bernadetę Magiera– wyraziła zgodę.
Tadeusz Markiewicz
- W imieniu klubu Radnych Wspólnota Samorządowa zgłaszam do pracy radnego
Grzegorza Mosoń – wyraził zgodę.
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Tadeusz Sławik
- W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy radnego
Michała Urgoł - wyraził zgodę.
Głosowanie radnych: za – 19, przeciw –0 , wstrzymujących się – 0.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Stwierdzam, że skład Komisji uchwał i wniosków został przyjęty jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad.3
Raport o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 r.


Sprawozdanie Prezydenta Miasta realizacji uchwał Rady Miasta JastrzębieZdrój podjętych w 2018 r. oraz aktów prawa miejscowego.

Pani Prezydent przedstawiła film prezentujący Miasto Jastrzębie-Zdrój.
Prezydent Miasta Anna Hetman przedstawiła raport o stanie Miasta
Jastrzębie-Zdrój za 2018 r.
Raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Prezydent Miasta przestawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2018 roku oraz aktów prawa
miejscowego.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4a do niniejszego protokołu.


Debata nad raportem o stanie miasta

Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Dziękuję Pani Prezydent za wyczerpujące wystąpienie. Zgodnie z procedurą
debaty nad raportem. Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminny, po raz
pierwszy do debaty są dopuszczeni mieszkańcy. Radni mają możliwość wystąpienia
bez ograniczenia czasowego natomiast, jeżeli chodzi o wystąpienia mieszkańców
ograniczam wystąpienie do 10 minut. Na tę chwilę zgłosiło się 5 mieszkańców.
Będą występować z mównicy. Wystąpienia zgodnie z ustawą będą według
kolejności zgłoszeń. Za chwilę przedstawię pierwszą osobę. Pierwszą osobą, która
się zgłosiła jest Pani Gabriela Ciemieniewska.
Gabriela Ciemieniewska
- Dzień dobry, będę mówiła krótko. Sam fakt, iż Panią Prezydent ocenili
mieszkańcy miasta dzięki czemu w pierwszej turze wyborów zdobyła zaufanie
mieszkańców. Aby być wiarygodną poświeciłam trochę czasu i odwiedziłam
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mieszkańców, żeby zobaczyć jaka jest ich opinia. Uwagi mieszkańców przekazałam
do Pani Prezydent. Ogólnie mieszkańcy mówili, że jest fajnie, tak trzymać i żeby
Pani Prezydent miała wsparcie przede wszystkim Państwa. Dziękuję.
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta w/w osoby stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Dziękuję. Kolejna osoba to Sławomir Kania.
W/w osoba nie była obecna na Sesji Rady Miasta.
Zgłoszenie do udziału w debacie w/w osoby stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Proszę o wystąpienie Pana Janusza Rudzkiego.
Janusz Rudzki
- Szanowni Państwo reprezentuję Zarząd Osiedla Bogoczowiec i popieramy
działania Pani Prezydent Miasta Jastrzębie. Prosimy na przyszłość, żeby jeszcze
bardziej w ramach możliwości finansowych realizowane były nasze postulaty, które
zarządy osiedli i sołtysi przedstawiają Pani Prezydent do realizacji.
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta w/w osoby stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Proszę o wystąpienie Pana Jerzego Raszewskiego
Jerzy Raszewski
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Reprezentuję
m.in. mieszkańców dzielnicy Zdrój, która jest mi najbardziej bliska. Jestem
członkiem Zarządu. Występuję w imieniu mieszkańców, którzy swoimi podpisami
poparli moje wystąpienie. Chciałem prosić Radę Miasta o głosowanie za wotum
zaufania dla Pani Prezydent. Wszystko, co dzisiaj usłyszeliśmy na temat rozwoju
miasta jest przez naszych mieszkańców postrzegane pozytywnie. Wszystkie
rozmowy, które przeprowadzam z mieszkańcami wspierają działania miasta w
kierunku rozwoju przedstawionego przez Panią Prezydent. Widać, że w mieście coś
się dzieje. Jest czysto, każdy mieszkaniec jest w stanie znaleźć coś dla siebie w
dziedzinie rozrywki, kultury czy sportu. Jestem również członkiem OSP Jastrzębie
Górne. Miasto w ubiegłym roku hojnie nas potraktowało za co bardzo dziękuję.
Korzystając z okazji chciałabym zaprosić na zawody sikawek konnych, które
odbędą się w ostatni weekend czerwca. Dziękuję.
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta w/w osoby stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Kolejnym mówcą jest Pan Jerzy Godlewski.
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Jerzy Godlewski
- Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Trochę w innym
tonie. Chciałbym nawiązać do rozmowy jaką przeprowadziłem z Panią Prezydent
13 września 2018r. i ujawnić okoliczności, które zostały działaniami Pana Wojewody
Śląskiego odkryte, to znaczy dokumenty ukrywane przez 14 lat przez tutejszy
Urząd dotyczące korupcyjnych zachowań oraz być może tragicznych
w niedługiej przyszłości dla tego miasta okoliczności jakie nastąpiły. Sytuacja
dotyczy wprost okoliczności dotyczących przestępstw popełnionych wspólnie, w
porozumieniu, przez byłego Prezydenta Miasta Pana Janusza Ogiegło z zarządem
Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim
w skrócie GSBM podczas wznoszenia nadbudowy na przedmiotowym budynku przy
ul. Północnej. W obrocie prawnym znajdują się w tej chwili wyroki ostateczne
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie nakazujące Górniczej Spółdzielni rozbiórkę
nadbudowy. Powyższe okoliczności nierozerwalnie wiążą się z ewakuacją 92 rodzin,
które tam mieszkają w tym budynku, na co miasto na pewno nie jest
przygotowane. Nie ma żadnych środków na ten cel, ani żadnych mieszkań
zastępczych, czy też socjalnych, które mogłyby tych mieszkańców zabezpieczyć.
Oczywiście sytuacja nie nastąpiła z roku na rok. Jak już powiedziałem dotyczy to
ukrywanych dokumentów. Za chwileczkę nazwiskami powiem kto, co ukrywał i
jakie przestępstwo popełnił. Chciałbym na osi czasu w krótkim zarysie uzmysłowić
Państwu na czym cały precedens polegał.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Prosiłbym, aby wypowiedział się Pan w temacie raportu z zeszłego roku.
Jerzy Godlewski
- Raport wiąże się z tym, że zostały wydane decyzje w latach ubiegłych na drodze
przestępstwa polegające na tym, że zarząd Spółdzielni uzyskał pozwolenie na
nadbudowę tego budynku pomimo tego, że nie dysponował żadnymi projektami
budowlanymi. W momencie kiedy w 2002 roku ta okoliczność została wykryta
przez ówczesną Powiatową Inspektor Nadzoru Budowlanego Panią Poloczek po raz
kolejny ten sam Prezydent w kuriozalny sposób nie wykonując podstawowych,
ustawowych obowiązków wydał kolejną decyzję z naruszeniem prawa na
kontynuację tej nadbudowy. Śmiesznym nie było już to, że w 2007 roku ponownie
bez zezwolenia na budowę, bez zatwierdzonego projektu zarząd….
Przewodniczący Rady Miasta - Piotr Szereda
- Przepraszam bardzo Panie Godlewski proszę w kulturze
o ustosunkowanie się do 2018 r. i tego, co władze miasta realizowały.

dyskusji

Jerzy Godlewski
- Dobrze, do tego właśnie zmierzam Panie Przewodniczący.
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda
- Pierwszy raz mamy nową formułę i prosiłbym o trzymanie się faktów, jeżeli
chodzi o 2018 rok i wykonawstwo przez obecne władze.
Jerzy Godlewski
- Na drodze kolejnego przestępstwa wzniesiono kolejne 3 segmenty na tym
budynku. Czym to się kończy? Kończy się tym, że w 2018 roku w osobistej
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rozmowie z Panią Prezydent ujawniłem wszystkie okoliczności i dostałem
zapewnienie, że w ciągu jednego tygodnia, czyli do dnia 20 września Pani
Prezydent się ze mną skontaktuje i przekaże mi informacje, jakie zostały podjęte
kroki w celu ochrony mieszkańców. Do dnia dzisiejszego do tej informacji nie
doszło. Nie doszło też do spotkania 3 kwietnia, które Pan Panie Przewodniczący
zorganizował. Pani Prezydent napisała, że nie będzie się tą sprawą zajmować, bo
ona nie dotyczy tego urzędu. Chciałem powiedzieć, że jest to nieprawda, ponieważ
dotyczy. Wszystkie decyzje z naruszeniem prawa, o których mówię, a których
dokumenty są w posiadaniu nastąpiły przez tutejszy urząd. Tutejszy urząd
potwierdził tych lokatorów zostawiając ich teraz samych. Tutejsza Prokuratura w
2018 roku nie podjęła czynności. Sprawcy są w ten sposób chronieni przez
Prokuratora Rzeszowskiego, który osobiście w tym uczestniczy. Chciałbym w tej
chwili zwrócić Państwu uwagę, że nie należy oceniać Pani Prezydent wyłącznie za
to, co tutaj powiedziała, ale też za to czego nie zrobiła. Nie zrobiła bardzo wiele,
ponieważ mówimy o bezpieczeństwie mieszkańców. Proszę Państwa jak należy
ocenić bezpieczeństwo mieszkańców, jeżeli w tej chwili wchodzi w rachubę
wyłączenie z użytkowania tego budynku, bo grozi mu katastrofa budowlana. Lada
moment w ciągu kilku tygodni Państwo się spotkają z opinią rzeczoznawcy, która
wykonywana jest w tej chwili na zlecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Dlaczego przez Pana Długosza? 6 lat ten zarząd nie wykonał jego
decyzji o przedstawieniu ekspertyzy. Tymczasem elementy konstrukcyjne budynku
są w takim stanie, że każdego zapraszam, żeby zobaczył jak to wygląda. W
jaskiniach przedpotopowych wygląda lepiej niż w tym budynku. Wszystko się
zaczyna walić. W tej chwili nośność budynku, co jest wykazane za pomocą kilku
kolejnych ekspertyz biegłych sądowych i rzeczoznawców z Politechniki Śląskiej w
Gliwicach została przekroczona. To znaczy, że budynek może w każdej chwili runąć
w całości. To nie są żarty. Proszę w tej chwili Pana Przewodniczącego i Państwa o
wyznaczenie terminu nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, na której będzie można
naprawdę detalicznie przekazać wszystkie informacje. Rozumiem Pana
Przewodniczącego, że jego koncepcja jest troszeczkę inna, ale nie jestem w stanie
w tej chwili Państwu w jednej pigułce w ciągu 2 minut przekazać tego, co się od
kilkunastu lat nazbierało, a było ukrywane. Gdyby nie Wojewoda Śląski dokumenty
nigdy nie zobaczyłyby światła dziennego. One świadczą o tym, że w tym mieście
gości i dobrze się ma „klika” prawnicza, która ukrywa przestępstwa urzędników,
funkcjonariuszy państwowych tutejszej Prokuratury, Urzędu Miasta. Zarząd
Spółdzielni prowadzi was wszystkich na smyczy. Jeżeli Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego, który jest prawie jednym z was nie jest samorządowcem,
ale jest obywatelem państwowym od 6 lat nie potrafi wyegzekwować ekspertyzy
dotyczącej bezpieczeństwa tego budynku i 400 osób, które tam mieszkają, to
świadczy o tym, że Prokuratura, która umarza albo oddala wszystkie jego
zawiadomienia po prostu siedzi w kieszeni tego zarządu, bo inaczej tego wyjaśnić
się nie da. Proszę Państwa ten stan jest w tej chwili krytyczny. Biegli, którzy byli
w budynku, a była ich cała gama łącznie z biegłymi sądowymi, którzy byli
powoływani przez Sąd Okręgowy w Katowicach powiedzieli, że budynek jest w
stanie krytycznym. Jego nośność jest w tej chwili zagrożona. Dokładnie taka sama
sytuacja wydarzyła się nie w naszym kraju tylko w Genui, gdzie od 10 lat radni
słuchali, że beton może w każdej chwili nie wytrzymać i się zawaliło. Czy my
chcemy w mieście pobić rekord Polski w ilości ofiar? Niedaleko w Chorzowie
mieliśmy taką samą sytuację, gdzie było naruszenie przepisów prawa
budowlanego, a tu się okazuje, że nikt się tym w ogóle nie przejmuje. Dziś zrzucam
na wasze barki wiedzę, którą posiadam i oczekuję, że wy natychmiast się tym
zajmiecie. Bardzo proszę o to, aby nikt nie zignorował. Stosowne dokumenty
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przekazałem Przewodniczącemu Rady Miasta. Chciałbym ogłosić jeszcze jedną
rzecz, że niedługo na tym budynku będzie zawieszony baner, który już jest
przygotowany i w Internecie na serwerach zachodnich będą umieszczone wszystkie
dokumenty. Będziecie się mogli Państwo zapoznać detalicznie z tym, co jest
napisane. Gwarantuję wam, że włos się wam na głowie zjeży i sami się
zastanowicie jak było możliwe, żeby przez tak długie lata tego rodzaju sytuacje
były ukrywane w naszym kraju, mieście gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo
mieszkańców. Pani Prezydent to nie jest bezpieczeństwo. Jeżeli mieszka się w
tamtym budynku i za każdym razem, kiedy zatrzęsie się ziemia, a trzęsie się często
trzeba drżeć, czy budynek wytrzyma kolejną godzinę. Bardzo proszę, aby spełniła
Pani obietnicę, bo Pani mnie osobiście prawie rok temu w tym budynku obiecała,
że Pani się zajmie tą sprawą. Proszę Panią te wszystkie przestępcze decyzje
zapadły tutaj z naruszeniem prawa. Mamy te dokumenty. Ma Pani mój numer
telefonu, bo osobiście go Pani ode mnie wzięła i proszę zadzwonić. Nie mieszkam
w tym mieście. Mieszkam w Hamburgu. Przyjadę w ciągu 10 godzin. Przyniosę
wszystkie dokumenty i oczekuję, że powoła Pani specjalną Komisję i pomoże Panu
Przewodniczącemu Rady Miasta w tym, abyśmy tutaj za niedługo nie czytali w
Internecie, że doszło do katastrofy budowlanej. Każdy powinien po tej Sesji pójść
i zobaczyć z poziomu parkingu te stalaktyty i stalagmity i gnijący beton, który jest
gołym okiem widoczny. Zarząd gra wam na nosie. Nie pozwólcie, to wy jesteście
włodarzami tego miasta i reprezentujecie mieszkańców. Dziękuję Panie
Przewodniczący. Przepraszam wszystkich, jeżeli kogokolwiek uraziłem, a ci którzy
poczuli się obrażeni przez mnie i nazwani przestępcami, to mogą jutro iść do
Prokuratury, ale tego nie robią i nie zrobią. Proszę o szybką interwencję i zwołanie
nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Dziękuję.
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta w/w osoby stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta - Piotr Szereda
- Faktycznie otrzymałem dokumenty od Pana Godlewskiego. Skierowałem sprawę
do Prokuratury z art. 304 postepowania karnego jako osoba publiczna.
Roman Foksowicz
- Proszę Państwa działamy w Państwie prawa i musimy działać zgodnie z prawem.
Jeżeli sprawa, o której Pan wspominał przekazana została w kompetencje
Wojewody i w kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to
w żaden sposób, ani miasto, ani Pani Prezydent nie może się tą sprawą zajmować.
Jest to w wyższych kompetencjach i leży to poza kompetencjami naszego miasta.
Proszę nie mówić, że mamy powoływać komisję, która będzie badała ten temat.
Wiem, że Prokuratura również zajmuje się tematem. Trudno, abyśmy wykraczali
poza instytucje, które są do tego kompetentne.
Przewodniczący Rady Miasta - Piotr Szereda
- Ogłaszam 5 minut przerwy.
PRZERWA
14.50-15.00
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Przewodniczący Rady Miasta - Piotr Szereda
- Jesteśmy dalej w punkcie debata nad raportem o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Radni występują bez ograniczeń czasowych, w związku z tym przystępujemy do
debaty. Proszę Radny Janusz Ogiegło.
Janusz Ogiegło
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent w imieniu Radnych naszego Klubu chcę
się w paru słowach odnieść do wystąpienia Pani Prezydent. Jak Pan Przewodniczący
słusznie zauważył wystąpienie Pani Prezydent było wyczerpujące. Materiały jakie
otrzymali Radni są obszerne i zapewne zawierają wiele ciekawych i ważnych
informacji. W imieniu Klubu Radnych i własnym chciałem serdecznie Pani
Prezydent pogratulować tych dokonań roku 2018. Jak na spokojnie wysłucha się
Pani wystąpienia, to zdaje się sprawę, jaki to był potężny ogrom zagadnień, które
w roku 2018 zostały w mieście wykonane. Podziękowania i gratulacje należą się
Pani Zastępcom, Panu Sekretarzowi, Panu Skarbnikowi. Należą się również
gratulacje Dyrektorom, Naczelnikom i wszystkim pracownikom. Słowa uznania
kieruję również w stronę Radnych, nie wszystkich, ale nie według takiego podziału
jak byście myśleli. Dzielę Radnych na tych, którzy byli w poprzedniej kadencji i ich
jest tutaj sporo. 8 radnych jest nowych, a pozostali radni byli w poprzedniej
kadencji i oni są zasłużeni, bo w tym procesie uczestniczyli i wszystkim im
gratuluję. Radnym, którzy są pierwszą kadencję nie mogę gratulować i dziękować,
bo takich dokonań nie mamy. Pragnę zwrócić uwagę na parę istotnych elementów,
które do końca nie są od nas zależne. Obecnie mamy 85 tys. mieszkańców i na
pewne sytuacje musimy patrzeć inaczej. Nie ma takich możliwości, aby lawinowo
mieszkańcy ubywali. W 2018 r. urodziło 769 dzieci. Jeśli chodzi o realizację celów
strategicznych, to oczywiście remont OWN, kolej. Zmiana planu przestrzennego
związana jest z możliwością inwestowania i jest wyczekiwania przez mieszkańców.
Imponująca jest ilość pozwoleń na budowę. Mamy rekordowo niską stopę
bezrobocia w mieście. Środki zewnętrzne to ponad 72 mln zł. Ze środków
pomocowych mamy długo wyczekiwany remont łazienek oraz budowa ścieżek
rowerowych. 50 mln zł wygospodarowane z budżetu miasta na remonty, to jest
duża kwota przeznaczona m.in. na modernizację OWN, budowa szkoły i
przedszkola,
parkingi,
żelazny
szlak
rowerowy,
inwestycje
drogowe
(ul. Mazowiecka). W przyszłości należy wyremontować ul. Północną, ul. Jagiełły.
Energooszczędne oświetlenie ulic, to 1 mln zł, remonty chodników ponad 1 mln zł.
Do Jastrzębia powraca kolej i jest to bardzo istotne zagadnienie i ważne dla
przyszłości miasta. Chciałem Państwa uczulić i podkreślić pewne informacje
dotyczące inwestycji tj. inwestor w KSSE. Firma wykupiła teren i będzie
inwestować. Działki pod budowę hal, to jest pole Dębina, aby utworzyć 8 działek
do budowy hal produkcyjnych, magazynów. Odbyła się również misja gospodarcza
do jednego z niemieckich miast. W misji uczestniczył przedstawiciel Rady Biznesu,
która działa przy Pani Prezydent. Pewne doświadczenia można zdobywać i
przenosić na nasz grunt. Kolejna kwestia to jastrzębska karta przedsiębiorcy. 155
przedsiębiorców włączyło się w ten program. Lokal na start to fajna inicjatywa.
Osoba, która otrzyma taki lokal będzie płacić 1 zł za m2 plus media. Następny
program to jastrzębska strefa gospodarcza. Chodzi o tereny przemysłowe, które
mogą być pod inwestycje przeznaczone. Odbywa się cykl szkoleń dla
przedsiębiorców. Inwentaryzacja terenów inwestycyjnych na terenie całego
miasta. Często zdarza się, że jest ktoś, kto jest zainteresowany, ale w konkretnym
miejscu. Taka skondensowana wiedza, którą miasto będzie posiadało będzie
służyła tym celom. Jako mieszkaniec Zdroju muszę powiedzieć o dwóch sprawach.
Pierwsza to są łazienki w Parku na remont których zostały pozyskane środki. Druga
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rzecz dotyczy TBS Daszek. Po 10 latach powstają nowe mieszkania. W każdym
działaniu biznesowym Prezydenta Miasta trzeba mieć trochę szczęścia. Nie
wszystko zależy od właściwej polityki. Trochę szczęścia w mieście jest. Dla miasta
bardzo dobrą informacją jest, że ma powstać nowa kopalnia. Ma powstać centralny
port lotniczy i mamy być na linii kolejowej okolic lotniska do Ostrawy. Radni Koalicji
Samorządowej będą głosować za wotum zaufania dla Pani Prezydent.
Tadeusz Sławik
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Moje wystąpienie
będzie odmienne od mojego przedmówcy z przyczyn oczywistych. Jesteśmy
opozycją i takie są zasady. Jesteśmy wyważoną opozycją, bo to, co jest sensowne
wspieramy natomiast często mamy odmienne zdanie. Szanowni Państwo jaka jest
sytuacja naszego miasta? W niektórych sprawach zgadzam się z Panią Prezydent
w wielu różnię się. Często w mediach widzimy jaki jest dochód na mieszkańca, ale
to nie oddaje rzeczywistości. Rok 2018 był ostatnim rokiem kadencji 2014-2018 w
ten sposób chcemy również ten rok ocenić. Pojawiła się tendencja niepokojąca
pokazująca sytuację przyszłą budżetu naszego miasta. Szanowni Państwo, kiedy
kończyliśmy kadencję 2010-2014 mogę powiedzieć, że miasto było w dobrej
sytuacji finansowej w tym sensie, że była nadwyżka. Wiedzieliśmy, że będą zwroty
i pieniądze były przygotowane. To była rozwaga poprzednich władz miasta. Patrzę
przez 4 lata pieniądze zostały rozdysponowane, co jest oczywiste patrząc na
zdania, które zostały w roku 2018 i latach wcześniejszych. Sprawowanie władzy
polega na podejmowaniu decyzji, które są najważniejsze, albo wydajemy pieniądze
na to, co kiedyś może być źródłem dochodów, albo wydajemy na inne cele nie
budując przyszłych dochodów. Tak oceniamy, że też się stało. Czym uzasadniam
tę tezę? Zapisami w raporcie o stanie miasta. Pytanie, jak taki raport sporządzać?
Raport jest bardzo obszerny i oddaje stan miasta. Dochody budżetu w roku 2018
to jest 469 mln zł. W przyszłym roku będzie mniej. W roku 2021 będzie już 439
mln zł. Proszę zobaczyć jak to spada. To jest niepokojące. Koszty rosną. Energia
wzrasta. Nie patrzyłbym tak optymistycznie. Każdego z nas cieszy niezależnie od
poglądów kolejna inwestycja w naszym mieście, to jest wielka radość, natomiast
sztuką jest to, aby wybrać te, które są ważne dla przyszłości naszego miasta.
Patrząc na rok 2018 chcę się odnieść do Strategii Rozwoju Miasta, gdzie mamy 3
obszary. Zaczynam zawsze od gospodarki, bo uważam, że gospodarka buduje
podstawę każdego samorządu. Nie widzę tu szczególnych sukcesów i osiągnieć.
Niewiele pieniędzy przeznaczono na strefę gospodarczą. Chciałbym, aby wydatki
na gospodarkę były porównywalne, a one nie są. Na inne sfery poszło bardzo wiele
środków finansowych. Oczywiście każde z tych zadań jest uzasadnione, ale trzeba
wybierać priorytety, które budują przyszłość naszego miasta. Wielokrotnie o tym
mówiłem, że trzeba działać tak jak niektóre samorządy, trzeba w uzbrojenie
terenów inwestycyjnych faktycznie inwestować. Inwestor pójdzie tam, gdzie ma
przygotowany grunt – drogę, uzbrojony teren. Słyszałam już to kilka razy. Staliśmy
na stanowisku, aby doprowadzić drogi na terenie po KWK Moszczenica. Dobrze się
stało, że ta decyzja została podjęta. Zobaczymy, czy w 2019 roku będzie wykonany
odcinek drogi. Piękne działki są przy obwodnicy miasta. Trzeba wykonać drogę do
ul. Dębina. Możemy czekać, to czekajmy dalej. Pole Warszowice zostało w ciągu
dwóch lat zagospodarowane. Przeznaczono na ten cel ogromne środki finansowe
w skoncentrowany sposób. Szanowni Państwo, zarządzania finansami miasta nie
oceniamy pozytywnie. Uważamy, że współpraca z JSW jest niewystarczająca.
To był bardzo ważny moment w naszym mieście, kiedy JSW była w trudnej sytuacji.
To dzięki ludziom takim jak Minister Tchórzewski, czy Tobiszowski, którzy potrafili
przekierować ……… górnictwo zostało uratowane. Trzeba mieć trochę szczęścia. Tu
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szczęście dopisało, bo koniunktura poprawiła się. Wracam do czasów, kiedy były
podejmowane decyzje dotyczące kopalni JAS-MOS. Nie chcieliśmy uniknąć sytuacji
po kopalni Moszczenica. Chaotyczne decyzje, to JSW za to odpowiada, ale zabrakło
miasta, aby się włączyło. Radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie są
zapraszani na spotkania, kiedy jest tworzony budżet. Przyjmujemy do wiadomości,
że tak to jest. Oczywiście jeżeli jest to możliwe, to na Sesji budżetowej składamy
wnioski, aby uzupełnić budżet o niewielkie zadania w naszej ocenie ważne dla
rozwoju miasta. Skoro dyskusja toczy się bez nas chcemy wnieść cząstkę naszych
koncepcji. W roku 2017 wnieśliśmy i Rada Miasta to przyjęła, dwa rozwiązania –
przygotowanie koncepcji dróg na obszarze po KWK Jastrzębie. Nie zostało to
wykonane. Ponownie o to wnioskowaliśmy i mam nadzieję, że w 2019 roku
koncepcja będzie wykonana. Jest to bardzo ważna rzecz dla przyszłości naszego
miasta. Kolejnym rozwiązaniem, o które wnioskowaliśmy było oświetlenie
obszarów po KWK Moszczenica. Współpraca z JSW musi być pełna, ale
jednocześnie należy chronić interes miasta. JSW ma pełne oczekiwania, a
samorząd swoje stanowisko przedstawia. To muszą być rzeczowe rozmowy i myślę,
że takie się toczą. Katalog spraw, które przedstawiam to są koncepcje kolegów
Radnych, a ja to przedstawiam i prezentuję. Następny temat, to zarządzanie
oświatą. Brak jest jednolitej strategii zarządzania oświatą. Było SKUU krytycznie
oceniane przez lata, ale były jakieś zasady. Teraz zdaniem radnych takich jasnych
zasad nie ma i należy je wypracować. Jeżeli chodzi o kolej, to warto czasami
porywać się na sprawy, które są niemożliwe, bo one stają się możliwe. Różne osoby
z miasta w tylu miejscach mówiły o kolei i to już gdzieś zapadło w centrali. Nawet
jeśli tzw. „Szprycha siódma” trochę abstrakcyjna na razie, to jednak widać, że to
jest efekt tych rozmów. Już wszyscy myślą, że Jastrzębie-Zdrój mocno zapadło w
pamięć, że nie ma kolei. Oczywiście jest to przyszłościowa koncepcja. Realizacja
to lata 2030-2040. Mam nadzieję, że inwestycję uda się wykonać na odcinku przez
Pawłowice, Żory, Łaziska, Mikołów. Pani Prezydent wskazała kwotę 80 mln zł, ale
to dotyczy tylko odcinka do Pawłowic. Trzeba doliczyć odcinek, który jest z Żor do
Mikołowa. Jeżeli chodzi o Strategię Rozwoju Miasta, to nie wiem dlaczego, ale mam
5 działań strategicznych. Na poprzedniej Sesji pokazano 7 działań, a teraz 6
działań. Gospodarka w roku 2018, co zrobiono? Mamy to zapisane w dokumencie,
który Pani Prezydent przygotowała. Najważniejsze to zwolnienia podatkowe,
realizacja karty nowego przedsiębiorcy, zorganizowanie konferencji. Można by było
dopisać po części ul. Rolniczą jako uzupełnienie dojazdu do strefy w Bziu. W innych
obszarach nie było osiągnięć. Ile firm działa w naszym mieście? Pokazano w
dokumencie firmy, które są w ewidencji działalności gospodarczej, a do tego są
również spółki prawa handlowego. Chciałabym tę liczbę usłyszeć. Proszę o taką
informację. Długo oczekiwany OWN. Byliśmy zdania, aby zmodernizować przy
użyciu środków zewnętrznych. Stało się inaczej. Uważamy, że na drugi etap
realizacji OWN należy pozyskać środki zewnętrzne. Chciałbym, aby znalazło się na
OWN miejsce do kąpania i remont kortów tenisowych. Jednym z projektów
strategicznych było Centrum Innowacji i Biznesu. Nie będę powtarzał szczegółów,
chcieliśmy, aby była tam przyszłość naszego miasta, serce gospodarki – innowacje,
nauka, biznes, miejsce dla firm. Pani Prezydent powiedziała, że Centrum powstaje,
chciałbym wiedzieć gdzie? Prosiłem o przedstawienie założeń. Proszę o krótką
informację na Sesji. Kolejnym aspektem jest kwestia współpracy z miastami
partnerskimi. Kiedy miała być podpisana umowa z miastem partnerskim
Ibbenburen początkowo nie chcieliśmy się zgodzić, ale kiedy przedstawiono jakie
interesy może Jastrzębie - wymiana młodzieży, zainteresowana współpracą była
JSW licząc na współpracę z górnictwem niemieckim. W Niemczech funkcjonują
duże firmy produkujące maszyny górnicze. JSW poszukiwała takich maszyn. W
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prosty sposób dało się skojarzyć partnerów dwóch miast. Teraz nie widzę żadnej
agendy dotyczącej współpracy z miastami partnerskimi. O co nam chodzi? Musimy
cele wyznaczać jakie chcemy osiągnąć. Zdefiniujmy ponownie tę sytuację. Możemy
to wspólnie zrobić. Co byśmy mogli osiągnąć we współpracy z poszczególnymi
miastami partnerskimi. Szanowni Państwo z powodów, które przedstawiłem, a w
szczególności z zagrożenia dla przyszłego funkcjonowania miasta w wymiarze
inwestycyjnym Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość będą głosować przeciw
udzieleniu wotum zaufania Pani Prezydent Annie Hetman. Dziękuję.
Bernadeta Magiera
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo mój przedmówca
mówił o zadaniach gospodarczych, jako Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej powiem kilka słów o tym, czego miasto dokonało w minionym roku w
zakresie polityki społecznej. Nasz rodak Jan Paweł II powiedział kiedyś, że wielkość
społeczeństwa poznaje się po tym jak opiekuje się ludźmi wykluczonymi
(bezdomnymi, wykluczonymi, samotnymi, bezrobotnymi). Chciałam się do tego
odnieść. Nasze miasto myślę, że byłoby ocenione bardzo pozytywnie, ponieważ
jeżeli chodzi o ludzi starszych, to mamy Klub Seniora, Uniwersytet III wieku,
elektroniczny system powiadomień, kopertę życia, Dom Pomocy Społecznej, Radę
Seniorów. Bywam czasem w DPS i jest tam wspaniała atmosfera, mieszkańcy czują
się bardzo dobrze, są zadowoleni, pracownicy starają się, by był to prawdziwy dom.
Jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, jak słyszeliśmy z przemówienia Pani Prezydent
został powołany pełnomocnik. Był wykonany audyt dotyczący barier. Zlikwidowano
wiele barier architektonicznych zwłaszcza w szkołach. Jest rehabilitacja społeczna,
dobrze prosperują warsztaty terapii zajęciowej. Działa Dom Nauki i Rehabilitacji.
Jest złożony wniosek o Dom Dziennej Opieki Społecznej. Jeżeli chodzi o programy
zdrowotne w naszym mieście, to z roku na rok coraz więcej przeznacza się dla
mieszkańców, aby mogli z nich skorzystać. Mieszkalnictwo, tak jak słyszeliśmy
niedługo TBS Daszek po 10 latach odda do użytku 27 mieszkań. Społeczna Komisja
Mieszkaniowa bardzo skrupulatnie pochyla się nad każdym wnioskiem, aby pomóc
ludziom w najtrudniejszej sytuacji. Dobrze prosperuje noclegowania, a zimą
ogrzewalnia. Odnosząc się do powiedzenia naszego rodaka Jana Pawła II, że
społeczeństwo poznaje się po tym, jak opiekuje się wykluczonymi ludźmi myślę,
że nasze miasto dostałoby ocenę pozytywną.
Alina Chojecka
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. To, że wydatkowanie
środków finansowych na oświatę z roku na rok jest coraz wyższe jest faktem. Radni
Rady Miasta uczestniczą w zmianach budżetowych. Mówimy o tym, jakiego rodzaju
kwoty pojawiają się po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, kiedy są opinie
wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o indywidualnych
zajęciach dla uczniów. Gwoli przypomnienia, jeżeli zadanie, które ma być
sfinansowane z budżetu Państwa, miasto otrzymuje 102 mln zł, a na oświatę
wydatkujemy 166 mln zł, to wydaje mi się, że środki finansowe powinny spływać
do budżetów samorządowych z budżetu Państwa. Nie jest żadną tajemnicą, że
obiekty sportowe, czy placówki oświatowe z roku na rok są w coraz gorszym stanie.
Nakłady są znaczne. W ostatnich czasach dowiadujemy się również jako
mieszkańcy nie tylko miasta, ale i kraju, że ceny za energię wzrosły. Nie dotyczy
to tylko opłat, które muszę wnosić Dyrektorzy i zarządzający majątkiem w mieście,
ale również osoby, które korzystają z mediów. Wzrastające ceny na materiały,
wzrastające koszty pracy, to wszystko jest związane z coraz trudniejszą sytuacją
finansową miasta. Ma być przygotowana ustawa, że osoby do 26 roku życia będą
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zwolnione z podatku, więc jest to uszczuplanie budżetów samorządowych.
Niesprawiedliwe potraktowanie gmin górniczych, jeżeli chodzi o budowle
podziemne spowodowało duży zwrot środków finansowych. Są obligacje, które
trzeba będzie spłacić. Są priorytety i każdy z nas ma swoją filozofię myślenia.
Ważna jest gospodarka, przyjazne przestrzenie, edukacja. Cieszę się, że raport o
stanie miasta pojawił się, bo jest to okazja, żeby mieszkańcy mogli w minimalny
sposób tak, jak to jest ukazane w gazecie „Jastrząb” zapoznać się z raportem.
Dziękuję.
Mirosław Kolb
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo jako Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki jestem dumny z naszych sportowców. Miasto
85 tys. mieszkańców i mamy 5 głównych drużyn sportowych – „Jastrzębski Węgiel”
zajął 3 miejsce w Mistrzostwach Polski. W tym roku będzie grał w Lidze Mistrzów.
JKH Jastrzębie zdobył Puchar Polski w Tychach. Piłkarze w ciągu 3 sezonów
awansowali z IV Ligi do I Ligi i zostają na 5 miejscu w I Lidze. W tym roku tenisistki
stołowe weszły do I Ligi. Judo zdobywa sukcesy na całym świecie. Mówię to
dlatego, że w/w kluby mają do podziału 4 mln zł. Katowice przeznaczają na GKS
Katowice 24 mln zł. Odnosząc się do kultury chciałabym serdecznie podziękować
Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za pracę. Byliśmy z Komisją Kultury,
Sportu i Turystyki w MBP i jestem pełen podziwu dla Pani Dyrektor i pracowników.
Moim marzeniem jest, aby MBP została powiększona. Dziękuję.
Iwona Rosińska
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo wiele słów padło
odnośnie raportu - liczby, zadania i za to wszystko dziękuję tym wszystkim, którzy
dążyli do tego, aby inwestycje, zadania zostały wykonane. Dziękuję radnym, a
przede wszystkim Pani Prezydent, która wykonuje te rzeczy. Chciałabym zwrócić
uwagę i podziękować serdecznie wszystkim Dyrektorom, Naczelnikom, ponieważ
zadania, które wynikały z raportu nie zawierały tych drobnych rzeczy. Na co dzień
możemy wykonać telefon do każdego Dyrektora, Naczelnika o sprawy ludzkie.
Serdecznie dziękuję za pomoc socjalną, sportową, kulturalną, bezpieczeństwo.
Dziękuję również wszystkim pracownikom, który przyczynili się do działania na
rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję.
Andrzej Matusiak
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Raport o stanie miasta jest po raz
pierwszy, więc zarówno Rada Miasta jak i Pani Prezydent uczą się tego. W raporcie
brakuje jednej rzeczy, a mianowicie mocnych i słabych stron. Nie mamy takich
informacji, jakie są słabe i mocne strony. Myślę, że na następny raport Rada Miasta
będzie miała wpływ. Na pewno wnioski wystosujemy, aby pewne rzeczy były w
kolejnym raporcie o stanie miasta uwzględnione. Wrócę do ważnych tematów w
2018 roku. Nie były realizowane wnioski, które składne były przez Radę Miasta i
zostały przegłosowane na Sesjach. Wnioski nie były realizowane przez Panią
Prezydent i uważam, że w raporcie musi być o nich mowa, bo mieszkańcy mają
prawo wiedzieć, że radni starali się o pewne tematy, ale Pani Prezydent je
zignorowała. Mimo, że Rada Miasta wnioski przegłosowała tematy nie były
realizowane. Cały czas jest mowa o projektach, żeby wzmocnić młodzież. Prosty
przykład – został zlikwidowany projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.
Zastanawiam się dlaczego ten projekt został zlikwidowany? Wzrost środków na
sport – proszę Państwa zwiększenie środków na sport jest wymuszone przez Radę
Miasta. Przypomnę, że gdyby nie JSW, której należy dziękować, sportu byśmy nie
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mieli. Są też dobre strony, niejedno miasto zazdrości nam dofinansowań, które są
przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży. Jako Rada Miasta dbamy o to i co
roku staramy się zwiększać środki. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy temat Galerii
Historii Miasta. Wyremontujemy łazienki w Parku Zdrojowym, a Galeria Historii
Miasta nam zginie. W tej chwili remont GHM wyliczony jest na 6 mln zł. Jeśli się
tego nie zrobi budynek w każdej chwili może ulec pogorszeniu. Na komisji
branżowej był obecny kierownik GHM, który zwracał uwagę na problemy. Nie było
w tej kwestii reakcji Pani Prezydent. Pani Prezydent chwali się koleją. Przypomnę,
że chwalenie się, a realizowanie, pójście do przodu nie jest zawsze równoznaczne.
Poprzedni Urząd Marszałkowski naszą inwestycję miał na 10 miejscu. W tej chwili
jest na 3 pozycji i to jest zasługa m.in. Pana Tadeusza Sławika. Jako radni często
robimy spotkania i zapraszamy Panią Prezydent. Nie ma tego samego z drugiej
strony. Przyjeżdżają osoby z Ministerstwa, czy Urzędu Marszałkowskiego i my jako
radni nie jesteśmy o tym informowani. Ważne jest, aby na takim spotkaniu był
przynajmniej Przewodniczący danej komisji, aby posiadał bezpośrednio wiedzę.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawę ul. Północnej, to nie są to żarty. Był we
wrześniu przedstawiciel mieszkańców u Pani Prezydent. Nie zostało w tym temacie
nic zrobione. Samorząd ma wpływ na pewne działania i zadania. Dziękuję
Przewodniczącemu Rady Miasta, który się podjął tego tematu. Zostały
poinformowane odpowiednie służby. Inspektor Nadzoru Budowlanego nie miał
wsparcia ze strony miasta. W tej chwili trwają ekspertyzy i sytuacja jest trudna.
Może się okazać, że będziemy musieli znaleźć mieszkania dla tych mieszkańców.
Kolejna rzecz – mówimy o współpracy. Zarządy Osiedli, to pierwsze miejsce, które
zderza się z mieszkańcami. W roku 2018 zgłaszałem interpelację, żeby wykonane
były tablice informacyjne, aby osoby pracujące w Zarządach Osiedli mogli
bezpośrednio przekazywać informacje do swoich mieszkańców. Nie było środków
finansowych. Gazeta Jastrząb nie jest gazetą samorządu jastrzębskiego, jest to
gazeta Pani Prezydent. Były wnioski, propozycje, mogliśmy tę gazetę tworzyć jako
samorząd. Niestety Pani Prezydent na to nie pozwoliła. Rada przegłosowuje
wnioski, a Pani Prezydent ich nie realizuje. Mówicie Państwo o dochodach, tak jest
skonstruowany budżet, że do zadań oświatowych trzeba dopłacać i dopłacało się.
Można skonstruować tak budżet, że środki finansowe płyną w całości z Rządu, ale
to co pobieramy z podatków zostanie zmniejszone. Jeżeli jest porządny gospodarz,
to jest w stanie na pewnych tematach zaoszczędzić i może wydać środki na coś
innego. Jesteście państwo przeciwni, aby osoby do 26 roku życia nie płaciły
podatków. Cały czas mówi się, że młodzież trzeba zatrzymać w mieście. Jest to
jeden z elementów, który pozwoli zostawić podatek mieszkańcom, którzy pieniądze
wydają w mieście, więc w jakiś sposób pieniądze wrócą do budżetu miasta.
Państwo tego nie rozumiecie? Warto się zastanowić zanim coś takiego Państwo
powiecie. Dziwię się, że Państwo tego tematu nie rozmieciecie. Jeżeli chodzi
o szkolnictwo i wychowawstwo, to w innych miastach było od razu 300 zł
przyznane. U nas zostało wywalczone 100 zł i taka kwota została. Dobrze, że jest
zmiana i w każdym mieście będzie jednakowa minimalna kwota. Jak byłem
członkiem Komisji Edukacji, to były wnioski, które nie były całkowicie zrealizowane.
Brakuje w raporcie realizacji wniosków przez Zarządy Osiedli. To jest ważny
element samorządu. Zarządy Osiedli składają wnioski i jak one są zrealizowane? Z
raportu się tego nie dowiemy. Może się okazać, że Zarządy Osiedli, czy Sołectwa
co roku składają takie same wnioski i przy tym samym zostają. Ważne, aby w
raporcie były wnioski złożone przez Zarządy Osiedli i Sołectwa, aby później w jakiś
sposób zostały zrealizowane. Odniosę się teraz do szkoły przy ul. Kaszubskiej.
Najpierw teren miał być sprzedany, Rada Miasta wstrzymała sprzedaż. Powstał
zespół, który miał pracować nad koncepcją zagospodarowania tego terenu.
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Okazało się, że zespół był całkowicie blokowany przez Panią Prezydent. Kiedy
przyjeżdżały osoby z zewnątrz nie było możliwości, aby na spotkaniach były osoby
z Urzędu Miasta. Okazuje się, że nasz wniosek o tym, aby szkołę pozostawić okazał
się słuszny, ponieważ teraz możemy na czas remontu dwóch szkół, tymczasowo
przenieść uczniów. Kolejna rzecz – Hala Omega mogła stać się dość mocnym
ośrodkiem tenisa stołowego. Mamy duże sukcesy tenisistów. Wygrywają
Mistrzostwa Polski. Jadą na Mistrzostwa Świata do Chin. Działacze tenisa stołowego
nie otrzymali żadnej pomocy w tym temacie. Każda propozycja była odrzucona.
Doprowadzono do tego, że ośrodek nie powstanie. Przy uchwalaniu budżetu na
2019 rok prosiliśmy o 200 tys. zł na projekt hali balonowej przy ZSMS. Były szanse,
aby postarać się o środki zewnętrzne na budowę tego typu hali. Inne Miasta z tego
korzystają. Jeżeli mówimy o środkach finansowych, to przypomnę, że poprzedni
Prezydent pozostawił 35 mln zł wiedząc, że trzeba będzie po przegranych wyrokach
zwrócić JSW pieniądze. Co się stało z tymi 35 mln zł? Zostały zagospodarowane
przez Panią Prezydent, a w jaki sposób to sami Państwo wiecie. Dziękuję.
Jarosław Potępa
- Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Myślałem, że nie będą
występował, gdyż raport został świetnie przygotowany, ale zostałem trochę do tego
sprowokowany. Nie będę mówił o oświacie zbyt dużo, bo powiedziano wiele. W
raporcie wyszukałem się takiego stwierdzenia – „Sukcesem jest to, że w trakcie
wdrażania reformy utrzymano stanowiska pracy dla wszystkich czynnych
zawodowo nauczycieli”. Powinno to wystarczyć jako podsumowanie debaty w
kwestii oświaty. Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że inne Gminy wypłaciły
dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł, a my jeszcze nie. Dużo się mówi o
finansach związanych z oświatą. Zdaję sobie sprawę z tego, że za rozwiązaniami,
które zaproponował rząd nie pójdą pieniądze. Też jestem za tym, aby młodzież
miała hale balonowe, żeby powstawały kolejne grupy uprawiające sport. Wszystko
jest fajnie, tylko żeby nie okazało się, że nasze sekcje sportowe będą ćwiczyły na
jakiś „kretowiskach”. Musimy sobie uświadomić, że za tym wszystkim muszą iść
pieniądze. Jeżeli pieniądze nie idą z budżetu, to należy stanąć przed wyborem na
co wydać pieniądze, które mamy. Wiadomo, że nie wystarczy na wszystko. Jeżeli
chodzi o oświatę, dziękuję Prezydentom, Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz
całemu Wydziałowi. Reforma, która została przeprowadzona pociąga za sobą wiele
skutków, o których albo nikt nie myślał, albo nikt ich nie przewidział. Proponuję,
aby trzymać się raportu i w tej kwestii się wypowiadać.
Szymon Klimczak
- Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Jesteśmy pod dużym
wrażeniem, bo pojawił się nowy sposób procedowania nad absolutorium,
zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, a także wotum zaufania.
Myślę, że dobrze się stało. Dostrzegam szansę nad dobrą debatą. Mam nadzieję,
że głosy krytyczne trafią do serca, rozumu i rzeczywiście będą stanowić podstawę
do tego, co powinno być, do rozwoju. Jesteśmy pod wrażeniem dużych cyfr,
dysponujemy blisko 500 mln budżetem. Kluczowe i za takowe powinny uchodzić
słowa, które są krytyczne, wskazujące na to, co moglibyśmy zrobić lepiej. Tytułem
wstępu dziękuję wszystkim Państwu – Pani Prezydent, Naczelnikom, urzędnikom
za pracę. Porównuję sytuację ekonomiczną naszego miasta nie tylko w zestawieniu
miejskim, ale w zestawieniu z innymi miastami. Jastrzębie-Zdrój w 2018 roku
miało 485 mln zł budżetu miasta, Żory 377 mln zł, a Gliwice 1 mld 100 mln zł.
Udział w podatku od nieruchomości, przychody – Jastrzębie-Zdrój 51 mln zł, Żory
41 mln zł. W przypadku Jastrzębia-Zdroju jest to 10,6% podatku od
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nieruchomości. Żory mają prawie 11%. Gliwice 174 mln zł z podatku od
nieruchomości, a procentowo jest to 15%, czyli da się więcej. Spójrzmy na inny
wskaźnik - podatek dochodowy od osób prawnych CIT – Jastrzębie-Zdrój 2,3 mln
zł, Żory - 3 mln zł. Można byłoby wskazać taki komentarz, że w naszym mieście
2,3 mln zł stoi na „jednej nodze” – tej górniczej. Pomyślność JSW pewnie ma się
do tego, że jest to taka kwota. W przypadku Żor czujemy, że jest tam
dywersyfikacja, czyli bardzo potrzebne zjawisko z punktu widzenia finansów.
Należy wspomnieć, że udział samorządu terytorialnego w przypadku Gminy
podatku CIT jest 6,4%, a w przypadku powiatu ok. 1% razem ok. 8%.To też jest
jakiś wyznacznik poziomu gospodarczego. Może powinno nas to skłonić do
myślenia, wydaje mi się, że tak. Jeżeli chodzi o najważniejsze inwestycje. Nie
będę ich specjalnie komentował, bo to nie czas i miejsce. Ogółem z budżetu miasta
8 mln zł. Szkoła i przedszkole w Boryni. Wiem, że wszyscy czekali na to. 100%
zgody - 15 mln zł, z tego 10 mln zł z budżetu miasta. ZS nr 10 – 10 mln zł. Są to
w pełni uzasadnione inwestycje. Za każdą z nich głosowałem za z tego co
pamiętam. Żałuję trochę i sam zastanawiam się, co można innego zrobić, aby
oprócz tych uzasadnionych inwestycji, które są potrzebne były też takie, które
będą stanowić o naszej przyszłości gospodarczej. O tym, żeby celować w te
wszystkie wskaźniki, które de facto później będą stanowić nasz dochód. W ramach
tych dobrych rzeczy, za które dziękuję powiem też o tych za, które nie dziękuję i
które mnie po prostu bolą. Niech to będzie autorska lista życzeń Klimczaka. Proszę
Państwa przed nami obligacje. Spłata obligacji przez 5 lat po 6 mln zł. Wynik 30
mln zł. Żałuję i nie dziękuję za wiadukty w mieście, które są rozwalone i
doprowadzone do takiego stanu. Trochę mnie to martwi, że ten stan nastał po
wyborach samorządowych. Mam swoją tezę na ten temat. Żałuję, że nie ma
podwyżek dla nauczycieli, dla urzędników, że administracja w naszym Państwie
leży. To jest wrzucenie do ogródka samorządowi, ale też i całemu ustrojowi
Państwa, że administracja została zamrożona na tyle lat i teraz jesteśmy, gdzie
jesteśmy. Są z tego ogromne problemy. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to
nadal nie wiem jako Radny tego miasta, co odpowiedzieć, w którym kierunku
idziemy pod kątem PKM, w którym kierunku pod kątem MZK. Czy zamierzamy
odejść czy nie? Nie wiem jak wyglądają rozmowy z innymi Gminami. Brakuje mi i
widzę ogromny niedosyt. Była mowa (trochę mnie zdziwił ten slajd) o współpracy
miasta z OSP. Dziwił mnie głos druha Jurka z OSP Górne. Być może OSP Górne ma
powody do radości, bo w końcu doczekali się remontu swojej remizy. Uważam, że
za mało inwestujemy w aspekt bezpieczeństwa. Nie mówię tego w kontekście,
żebyśmy wydawali pieniądze tylko z samorządu, ale w kontekście montaży
finansowych, które są dostępne choćby ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, Ministerstwa
Spaw Wewnętrznych i Administracji, takie montaże są znane. Mówię o starych
wozach strażackich. Jeszcze do niedawna najmłodszy wóz strażacki w OSP, to był
90 rok. Moja jednostka, która często jest przywoływana, OSP Ruptawa dysponuje
wozem 49 letnim. W przyszłym roku Abrahama będziemy mieli naszego wozu. Żal
mi się ostatnio zrobiło jak rozmawiałem z komendantem PSP z Wodzisławia
Śląskiego, który powiedział – trochę żałuję, bo w zeszłym roku tylko 3 nowe wozy
zakupili do OSP. Dwa lata temu było lepiej, bo zakupili 4 wozy, a 3 lata temu 3
wozy. Zapytał – Pan jest Radnym? Ile samochodów dla OSP wymieniono w
ostatnich latach? Wstyd mi było – zero. Biję się w pierś. Może byłem za mało
natarczywy, chociaż projekty pisałem osobiście z urzędnikami. Bolą mnie strasznie
stare wozy tym bardziej, że mówi się, że współpraca z OSP dobrze wygląda.
Gospodarczo uważam, że miasto za mało przyjaźni się z JSW. Mam wrażenie, że
ościenne gminy bardziej korzystają z tego dobrodziejstwa. Nie wiem, co by trzeba
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było zrobić, bo to też nie czas i miejsce. Stwierdzam po prostu fakty. Nie
dostrzegam pola działania Pani Prezydent w aspekcie zabiegania może też
politycznego u rządzących w kwestii zwrotu podatku od wyrobisk górniczych.
Pogodziliśmy się, że zapłaciliśmy 80 czy 100 mln zł, zależy jak liczyć,
największemu podatnikowi w mieście. Nie składałbym broni. Zachęcam, aby coś w
tym temacie jeszcze zrobić. Z takich bolących rzeczy przypomniały mi się słowa
Prezydenta Foksowicza, o tym, że to będzie szybciej i mam nadzieję, że tak będzie,
a chodzi o Urząd Pracy i zakup budynku dla PUP-u i MZO. Kupiliśmy budynek, który
stoi, a Urząd Pracy nie ma dalej swojej lokalizacji. Na koniec żałuję, a nawet
bardzo, kiedy po ubiegłorocznych wyborach samorządowych Pani Prezydent w
radiu 90 powiedziała, że jest otwarta na współpracę z całą Radą Miasta. Redaktor
pytał - Czy jest Pani w stanie dać drugiego Wiceprezydenta na rzecz koalicji dla
klubu Radnych PiS? - Tak jestem w stanie. Chyba byłem naiwny, bo uwierzyłem w
to. Mówiłem, że trzeba uszanować wynik wyborów. Trzeba się z tym pogodzić i
uznać wynik. Wydawało mi się, że cała Rada Miasta może być jedną wielką koalicją.
Często tak jest. W 98% Rada Miasta popiera uchwały. Myślę, że dzisiejszy brak
wotum zaufania dla Pani Prezydent ze strony klubu Radnych Prawo i
Sprawiedliwość powinien być sygnałem, że Rada Miasta mogłaby być cała
koalicjantem pod warunkiem, że byłyby partnerskie zasady gry przy kolei,
rozmowach z koleją. Przy tym temacie deklarowałem pełne poparcie. Słyszę, że
powołany został zespół, na który radni nie mogą przyjść. Przy układaniu budżetu
Miasta Radni Prawa i Sprawiedliwości nie mają prawa rozmawiać. Oceńcie Państwo
sami. Trochę żałuję. Dzisiaj będę głosował przeciw udzieleniu wotum zaufania.
Życzyłbym sobie gdybym w przyszłym roku miał większe dylematy jak głosować.
Dziękuję.
Piotr Szereda
- Pani Prezydent, Szanowni Radni, Wysokie Prezydium, Szanowni Państwo. Raport
o stanie miasta mamy obszerny. Bardzo dokładny, bardzo szczegółowy. Myślę, że
sporo pracy kosztowało poszczególnych Naczelników, aby stworzyć ten prawie 400
stronicowi dokument. Dokładając do tego świetną pracą wizyjną na ekranie mamy
miasto pełne sukcesów, reklamy (co widać na banerach), natomiast tak jak Radny
Tadeusz Sławik stwierdził, jestem radnym z opozycji, więc będę chciał podkreślić
trochę błędów. Raport Żor, które nas bolą, bo byli w tyle ogona, nie mieli JSW,
nawet postawili się JSW i nie dali koncesji, mignęli nas w takim tempie, że im
wystarczy raport 80 stronicowy i pochwalili się sukcesami. Kadencja, która minęła
i była podsumowaniem w sumie, ten 2018 rok by podsumowaniem funkcjonowania
Urzędu Miasta, funkcjonowania Pani Prezydent. Parę inwestycji udało się „wrzucić”
w 2018 rok m.in. OWN. W raporcie w 7 miejscach jest wymieniony.
W październiku zeszłego roku rozpoczynamy to, co najważniejsze w mieście, czyli
plan zagospodarowania przestrzennego. W poprzednich wyborach deklarowała
Pani, że …… z impetem. Zmarnowaliśmy 4 lata i pod koniec kadencji przed
wyborami padło hasło - „chwytamy się roboty”. To są 4 lata zmarnowane, co do
gospodarki. Pani Prezydent na swoim wstępie powiedziała, że projekty społeczne i
gospodarcze się równoważą i są tak samo ważne. Zgadzam się. Tylko o gospodarce
w raporcie w porównaniu do spraw społecznych mamy niewiele. Gospodarka dla
miasta Jastrzębie poza JSW nie istnieje. Nie mamy perspektywy i w zeszłym roku
w tym temacie niewiele zostało zrobione. To jest taka ocena ogólna, bo materiał
jest bardzo skomplikowany. Dwa, trzy lata nad tą materią będziemy pracować.
Rynek pracy, to jest nawiązanie do gospodarki. Mamy Powiatowy Urząd Pracy,
który zbiera laury, sukcesy. Bardzo dużo programów. Pozostało 4,4% bezrobotnych
i nie do końca wiemy, czy te osoby chcą pracować. Jestem w Powiatowej Radzie
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Zatrudnienia i wiem jaki teraz będzie wysiłek zmobilizować te 4,4% obywateli, aby
ruszyło do pracy. Teraz będzie walka, o tych ludzi, żeby wrócili do pracy, ponieważ
bezrobocie spadało dzięki Urzędowi Pracy. Popatrzmy, ile naszych mieszkańców
jeździ do Żor do pracy, do Czech. Czy my tych mieszkańców zatrzymamy? - Nie.
Druga najważniejsza rzecz oprócz pieniędzy, to polityka mieszkaniowa, która jest
w tragicznej sytuacji. W TBS Daszek do nowych 27 mieszkań kolejki nie było.
Pamiętajmy, że ostatnie dwa mieszkania długo były wolne, bo to tak naprawdę
mieszkania dla bogatszych młodych mieszkańców, albo bogatszych ich rodziców.
To nie jest sukces miasta. To jest sukces TBS Daszek i lokatorów, którzy
zdecydowali włożyć swoje pieniądze. Dlaczego mówię o tragedii? Bo to jest 4,5%
potrzeb naszego miasta. W kolejce stoi od 300 do 400 oczekujących na mieszkanie,
których nie stać kupić mieszkania na wolnym rynku. Zapominamy jeszcze o
jednych mieszkaniach ok. 300 mieszkań socjalnych miasto nie ma. Korzysta ze
współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. To one przejęły na swój bark
mieszkania. Mogły je sprzedać, mieć dochody. Dzięki współpracy z miastem na tę
chwilę, te mieszkania nie są dla spółdzielni ciężarem finansowym. Może być
inaczej. W zeszłym roku zmieniły się zapisy ustawy i można wymusić sytuację taką
(pomału jesteśmy w sporze z miastem), że mieszkania socjalne będą obciążać
spółdzielnie, a spółdzielnie będą obciążać miasto za nieumowne wykorzystanie 300
lokali. Będzie spór nawet gorszy niż z JSW, bo dotyczy sporu społecznego. Ci ludzie
mieszkają na zasobach spółdzielni, mają prawo do tych lokali. Mamy bardzo
poważny problem. Nie mamy pomysłów i nie słyszałem o żadnym pomyśle. Swego
czasu wspomniałem, żeby miasto pozyskiwało z rynku mieszkania. Moglibyśmy
jako miasto zacząć korzystać z zasobów. Żeby nie budować getta socjalnego,
komunalnego, tylko lokować tych ludzi, którzy funkcjonują między nami. Jest jakiś
margines, który stwarza problem patologicznych rodzin, ale dzięki temu jest
szansa, że społeczeństwo ich u sobie w budynkach wychowa. Warto w tym
kierunku iść. Odnosząc się do oświaty, chciałem zwrócić uwagę na to, że miasto
robi bardzo dużo – remonty i priorytety założone przez Panią Prezydent są
realizowane. Czasami nie radzimy sobie z inwestycjami, patrz ZS Nr 9. Borykamy
się z oświatą. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale od paru miesięcy w mieście działa
jastrzębski okrągły stół oświatowy. Poza problemami finansowymi, o których
mówimy, to bardzo mocno nauczyciele podkreślają, że w mieście nie ma strategii
zarzadzania oświatą. Wniosłem taki postulat na jednym ze spotkań, aby opracować
strategię zarządzania oświatą, która będzie uwzględniać pewne środki finansowe,
które powinny być, ale też sprawy organizacyjne. Zdaję sobie sprawę, że w
momencie, kiedy wprowadzono reformę oświaty Pan Naczelnik swoje biuro w
pierwszym momencie przeorganizował i zrobił mały Urząd Pracy ds. nauczycieli.
Żeby nie zwolnić wszystkich nauczycieli trzeba było tak podzielić etaty, które są
dodatkowe, żeby utrzymać miejsca pracy, bo będą potrzebne, kosztem utraty wielu
godzin dodatkowych, co zabolało nauczycieli, bo spadła ich stopa życiowa. Przy
rozmowach z nauczycielami cieszę się, że jest wymiana poglądów, ale jest wiele
uwag o organizacji. Pani Prezydent często podkreśla, że Dyrektorzy szkół są
samoistnie, a nauczycieli w pewnych aspektach chcieliby ujednolicić. Jest wielki
ogrom pracy. Apeluję, aby razem z nauczycielami stworzyć strategię zarządzania
oświatą, a do okrągłego stołu powinniśmy zaprosić rodziców i uczniów. Oświatę
mamy robić dla uczniów, a rodzice będą kierować dzieci do tych szkół, które są
dobrze zorganizowane. Komunikacja miejska, to jest też newralgiczny punkt życia
w mieście. To jest nerw w mieście. Byłem przeciwny wprowadzeniu bezpłatnej
komunikacji. Pani Prezydent powiedziała, że mieszkańcy zaoszczędzili 5,5 mln zł.
Czym jeździmy dzisiaj? Gdzie jest komunikacja miejska? Uważam, że komunikacja
na dzień dzisiejszy w naszym mieście to jest „yeti”, o którym wszyscy mówimy, a
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ona nie działa tak jak trzeba. Komunikacja zastępcza firm nie daje nic. Teraz
będziemy mieli dużo pracy, żeby nadrobić. Mieliśmy dobrą komunikację. Były
uwagi do rozkładu jazdy, funkcjonowania, tras. Nie mieliśmy uwag do jakości
autobusów, jakości wykonywanych usług zwłaszcza przez pracowników PKM. Nie
daliśmy rady w zeszłym roku z MZK z przerostem administracyjnym. W PKM
zrestrukturyzowano załogę do minimum. MZK puchnie. Raport jest udany pod
każdym względem, zwłaszcza pod względem promocyjnym. Nie jestem
zwolennikiem loga. Wydajemy na banery. W zeszłym roku chciałem zorganizować
akcję banerów z okazji 100 - lecia Niepodległości. Zorganizować firmę, byli chętni.
Z strony naszego Wydziału Architektury usłyszałem, że banery to jest przeszłość.
Nikt na to nie zwraca uwagi, szkoda pieniędzy. Teraz Pani Naczelnik banerów jest
zatrzęsienie. Szkoda, że wówczas mi odmówiono. Miasto nasze w banerach
kwitnie. Ten dokument mógłby być mniej obszerny, a bardziej treściwy. Kwoty są
potężne, a wiele rzeczy mamy jeszcze do zrealizowania. Jestem człowiekiem, z
którym można współpracować. Określają mnie niektórzy – mocny, ale
sympatyczny. Pani Prezydent brakuje mi współpracy. Faktycznie nie jestem
zapraszany na spotkania. Mam nadzieję, że w roku 2019 faktycznie podejdziemy
do współpracy, bo jest dużo do zrobienia. Rok 2018 był udany. Gratuluję Pani
Prezydent, bo wynik świetny. Mam nadzieję, że następne lata będą bardziej
owocne dla naszego miasta. Dziękuję
Jarosław Potępa
- Temat sam się wywołał. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za tak budujące słowa
odnośnie inwestycji, jeżeli chodzi o remonty budynków oświatowych. To jest
prawda. Świetna laurka dla Pana Naczelnika, bo nikt nie stracił pracy. Chciałbym
się odnieść do kwestii bezpieczeństwa. Nie możemy wszystkiego w jednym roku
sfinansować. Na bezpieczeństwo z budżetu miasta wydano ponad 10 mln zł.
Dotacje dla OSP – naprawdę nie wiem, o jakie OSP chodzi? Bezpieczeństwo w
mieście to nie bezpieczeństwo na Górnym, Bziu, w Szerokiej, to bezpieczeństwo w
naszym mieście. Remontowane chodniki, to też jest kwestia bezpieczeństwa,
zatoczki tak samo. Często bezpieczeństwo kojarzy nam się z Policją, Strażą
Pożarną, Pogotowiem. Natomiast bezpieczeństwo, to również oświetlenia przejść,
dobrze utrzymana zieleń. Dotacje dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej –
113 tys. zł, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, zakup syreny
alarmowej, elektronicznej – 19 tys. zł, konserwacja i utrzymanie systemów
alarmowania – 8 tys. zł. Następnie mamy wiele innych wydatków, które złożyły się
na tą bardzo wysoką kwotę 10 mln zł. Przypadkowo byłem dziś w KMP i kiedy
rozmawiałem z Panem Komendantem, to chciał podziękować za przekazane środki
finansowe i co udało się dzięki nim zrobić głównie w kwestii profilaktyki. Jeżeli
będziemy stosować profilaktykę i docierać do najmłodszych, to nasze miasto
będzie coraz bezpieczniejsze. Oczywiście do tego musi dochodzić cała
infrastruktura. Naliczyłem 33 programy m.in. – „Żyj bezpiecznie”, „Bezpieczne
wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Są to programy
kierowane do najmłodszych. Następnie mamy kolejne programy adresowane do
uczniów klas IV-VI – „Dragi stop”, „Narkotyki, dopalacze zabijają”, „Stop mowie
nienawiści”. Jest ich bardzo dużo. KMP w 2018 r. przeprowadziła 398 spotkań. 236
z dziećmi i młodzieżą, 159 z pedagogami, nauczycielami. Pan Komendant chciał
powiedzieć, że dzięki temu, że poprzednia Rada Miasta przychyliła się do pewnych
zakupów m.in. dofinansowania 50% do samochodu dla służby prewencji, zakup
sprzętu i materiałów profilaktycznych. Pojmuje bezpieczeństwo szeroko. Zdaję
sobie sprawę, że środków finansowych nie wystarczy na wszystko. Bezpieczeństwo
nie powinno być dzielone na Sołectwa czy Osiedla. Dziękuję.
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Piotr Szereda
- Czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę Pani
Prezydent.
Anna Hetman
- Panie Przewodniczący, Radni, Szanowni Państwo. Chciałabym, aby informacje
były pełne. Tak na marginesie powiem, że sukces wyborczy to nie tylko OWN.
Odnosząc się do wystąpienia Pana Godlewskiego, chciałam Państwa poinformować,
że na najbliższej Komisji branżowej i Sesji Rady Miasta przedstawimy informację
dot. sprawy wspomnianej przez Pana Godlewskiego. Chciałabym Państwu
podziękować za wszystkie słowa, głosy, które do tej pory usłyszeliśmy. Za te
pozytywne, ale również słowa krytyki, to zawsze można się czegoś nauczyć i
jeszcze więcej zrobić dla naszego miasta. Słowa krytyki są bardzo ważne dla mnie.
Pewnie Państwo sobie nie zdajecie sprawy jak one mobilizują nas do pracy. Oby
więcej takich słów, ale rzeczowych, z których będziemy mogli coś wyciągnąć. Całe
życie się uczę, więc chciałabym konkretnie zapytać. Chodzi o współpracę z JSW.
Wspomniał Pan Radny Klimczak, że można więcej, można lepiej. Jestem otwarta i
jestem w stałym kontakcie z Panem Prezesem. Wydziały są w kontakcie z osobami
w zakresie spraw związanych ze szkodami górniczymi, współfinansowaniem czy
współorganizacją. Co ma Pan na myśli? Co jeszcze możemy zrobić, bo chętnie z
tego skorzystamy? Nadal jestem otwarta na współpracę, o której Państwo mówicie
na zdrowych, normalnych warunkach i zasadach. Proszę mi wierzyć jestem otwarta
na współpracę. Chciałabym się odnieść, krótko do kilku wypowiedzi, bo w kilku
wypowiedziach była mowa o sytuacji miasta w kontekście finansów. To jest bardzo
ważne w jakim miejscu jesteśmy i w jakim będziemy w najbliższym czasie.
Szanowni Państwo, rozwój miasta to przede wszystkim równowaga, tak jak
człowiek, który żeby być zdrowym, to musi być zachowana równowaga w
organizmie fizyczna i psychiczna. Tak w rozwoju miasta, na to szczególną uwagę
musimy zwrócić. Nie można tylko mówić o rozwoju gospodarczym, społecznym,
czy oświacie. Miasto jest jedno, to jest jeden organizm. Wszystko, co się dzieje w
mieście zależy od finansów. Cieszę się bardzo, że Państwo Radni z Klubu Prawa i
Sprawiedliwości podkreślacie to, że trzeba starać się o pieniądze, które utraciliśmy,
czyli rozliczenia z podatku Vat z największym przedsiębiorcą. Pieniądze są nam
naprawdę potrzebne. Wielokrotnie słyszałam, że te 102 mln zł na pewno po
wyborach w 2015 roku samorządy otrzymają rekompensatę. Dotychczas tego nie
ma. Ciągle jako samorządy, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, o to
walczymy – rozmawiamy, przekazujemy opracowania, bierzemy ekspertów,
przekazujemy do Ministerstwa. Jeśli macie Państwo na to jakikolwiek wpływ to
bardzo proszę to będzie realna współpraca, wówczas możemy rozmawiać na
konkretne tematy. W przyszłości, co nas będzie czekało – nie wiem, bo pewne
projekty, czy zapowiadane zmiany wprowadzane przez obecny Rząd, cieszymy się,
że one są wprowadzane, bo dla mieszkańców naszego kraju jest to jakieś wsparcie.
Oby nie było to kosztem samorządów. Z innej interpretacji rozliczenia podatku Vat
już rocznie tracimy. Nie mamy tego dochodu 15 mln zł. W samych ulgach
prorodzinnych, to jest minus 10 mln zł. Co będzie jak wejdą tzw. projekty z „piątki
Kaczyńskiego” . Niech one wchodzą, ale chcemy rekompensaty za to. Biorąc pod
uwagę ulgę podatkową dla osób od 18 do 26 roku życia, to gdyby wszyscy
pracowali, co nie jest możliwe, to nawet ok. 6 mln zł byłoby mniej w naszym
budżecie. To są konkretne liczby. Oświata, o której było wiele mowy. To też są
pieniądze. 300 zł za wychowawstwo. Dobrze niech będzie taka kwota. Cieszę się i
rozumiem nauczycieli, ale wychowawstwo nie jest w subwencji, to znów jest koszt
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miasta. To jest kolejne 2,5 mln zł nie z subwencji tylko z naszego budżetu. Czegoś
nie będziemy budować, remontować, nie damy tyle na sport, bo to znów są
pieniądze. Chciałabym, żeby były podwyżki dla nauczycieli, urzędników. Coś komuś
dajemy, to komuś zabieramy. To nie jest dobre rozwiązanie, bo równowaga jest
najważniejsza. Mamy strategię rozwoju oświaty, być może nie spisaną w takim
dokumencie, ale nie zawsze musi być dokument tylko plany, które mamy
zaprogramowane i w programie rozwoju oświaty i planie remontów i inwestycji
szkolnych. Samo finasowanie i organizacja szkół jest konkretnie ustalona w
wytycznych. Dokładnie Dyrektorzy naszych jednostek wiedzą na czym to polega.
Kiedyś SKUU określało w inny sposób finansowanie, teraz mamy inny sposób
finansowania, ale jest on bardziej dla Dyrektora bezpieczny. Dyrektor wie, że
planując budżet na kolejny rok ma zapewnione wszystkie pieniądze na cały rok na
wynagrodzenia. Kiedyś tak nie było. Planowaliśmy na 9,10 miesięcy czasami.
Wiemy, że na media musi dać pieniądze, a pozostała rzeczówka, to już są kolejne
pieniądze, które ustalamy indywidulanie do każdej placówki. Nie w każdej
placówce takie same są potrzeby. Kolejnym elementem w oświacie są remonty i
inwestycje, ale one są określone konkretnie, dostosowane do naszych możliwości.
Możemy oczywiście rozpisać, co powinniśmy zrobić, ale nie potrafimy określić
perspektywy, w jakim czasie to zostanie zrobione, bo nie wiadomo co w
najbliższych latach się zmieni. Jaka będzie polityka Rządu? W jakiej wysokości
będzie subwencja i dotacje? Nie jesteśmy w stanie, aż tak daleko wybiegać.
Najbliższe 5 lat mamy konkretnie zaplanowane i określone w zasadach organizacji
oświaty. Zmiany, które są planowane poza wychowawstwem np. dodatek za
wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego. Mamy większą część
nauczycieli dyplomowanych w naszym mieście. To są bardzo dobrzy nauczyciele,
którzy starają się wykonać swoje zadania wyróżniająco. Na chwilę obecną
podejrzewam, że 90% tych nauczycieli ma wyróżniającą ocenę pracy. Jeśli każdy
nauczyciel otrzyma taki dodatek to oznacza, że każdemu nauczycielowi będziemy
musieli miesięcznie dopłacić ponad 400 zł. Nie liczyliśmy, ile wynosiłoby to w skali
miasta, ale są to konkretne miliony. Pan Radny Sławik wspomniał o budżecie
mojego poprzednika porównując obecny. Chciałabym wyjaśnić, że sytuacja
wygląda tak: rok 2014 - wynik operacyjny budżetu, to minus 20 mln zł, rok 2018
plus 36 mln zł. Wynik budżetu w 2014 roku, to minus 50 mln zł, a rok 2018 minus
4 mln 754 tys. zł. Zadłużenie jest na tym samym poziomie. Aktywa trwałe miasta
wzrosły z 906 mln 380 tys. zł na 973 mln 641 tys. zł. Nie twórzmy mitów. To nie
jest tak, że nasze finanse się załamały. Finanse nie są w takiej kondycji, w jakiej
byśmy oczekiwali, ale nie są też w tragicznej sytuacji. Mamy budżet stabilny,
uregulowane wszystkie zobowiązania i staramy się pracować tak, aby realizować
zadania te, które są konieczne, niezbędne i są prorozwojowe dla naszego miasta.
W kontekście współpracy zagranicznej realizujemy mnóstwo projektów z naszymi
miastami partnerskimi. Być może nie takie, których byśmy oczekiwali, też zdaję
sobie sprawę, bo chciałabym więcej i Państwo też chcielibyście więcej. Najwięcej
współpracujemy z miastem Karvina i Havirov. Podpisane porozumienie z
Ibbenburen owocuje kolejnymi naszymi spotkaniami, wymianą doświadczeń w
zakresie rozwoju gospodarczego, zagospodarowywania miasta w przypadku
likwidacji kopalń. Uczymy się, organizujemy spotkania branżowe. Mamy w planie
kolejne spotkania innowacyjne z młodzieżą. Mamy nowe miasto współpracujące
Borszczów. Niestety, nie udało nam się pozyskać środków. Chcieliśmy z tym
miastem organizować program gospodarczy. Będziemy się starać, aby w kolejnym
wydaniu pieniądze pozyskiwać. Chciałabym Państwu podziękować za te wszystkie
słowa, za konkretne uwagi, bądź propozycje rozwiązań. Z góry dziękuję tym,
którzy będą głosować za.
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Szymon Klimczak
- Pani Prezydent, jeżeli chodzi o współpracę z JSW, to choćby temat innowacji i
startupów. Uważam, że JSW zdecydowanie powinna partycypować we współpracy
z miastem w kierunku promocji małych przedsiębiorstw. Mówiłem o tym
wielokrotnie na komisji i dalej nie zauważyłem żadnych kroków w tym działaniu.
Prawo geologiczne i górnicze mówi jasno – na etapie budowania budynku,
przedsiębiorstwo prowadzące roboty górnicze zobowiązane jest partycypować w
kosztach zabezpieczenia. Wiem, że partycypują. Przedsiębiorców zniechęca, że
muszą stać w kolejce w JSW po kwitek i czekać na ewentualną wypłatę
dodatkowych środków. Wielokrotnie mówiłem, żeby uprościć procedurę. Powołać
specjalną osobą, która robiłaby to za tych przedsiębiorców. To jest przykład
dobrego partnerstwa.
Roman Foksowicz
- Odniosę się do kwestii szkód górniczych. To nie jest tak, że można uprościć
pewne procedury. JSW jest spółką akcyjną. Kieruje się przepisami, z których musi
tłumaczyć się swoimi akcjonariuszami. Nie może tak sobie wypłacać bez
sprawdzenia i skontrolowania pewnych wydatków dotyczących wypłacenia szkód
górniczych, żeby skrócić ten termin. W naszych roszczeniach do JSW o wypłatę
szkód górniczych, też cała procedura trwa (uzgodnienia, pokazywanie,
przekonywanie). Wynika to z procedur wewnętrznych JSW. Nie wierzę, że spółka
akcyjna, która musi emitować sprawozdania bez zachowania procedur lekką ręką
będzie wydawała pieniądze na szkody górnicze. W Spółce, aby wszystko było
zgodne z prawem i Prezes nie musiał się tłumaczyć z wydatków z reguły kończy
się to sprawą sądową. Jeżeli chodzi o prywatne domy, czy zakłady pracy, to spółka
nie jest chętna pójść na ugodę. To z nami częściej ugody są zawierane, ale cała
procedura jest czasochłonna. Proszę nie mówić, że da się w jakiś sposób to
uprościć, bo wewnętrzne procedury JSW na to nie pozwalają.
Piotr Szereda
- Szanowni Państwo, kończę pierwszą debatę nad raportem o stanie miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przechodzimy do głosowania.
Janusz Ogiegło
- W imieniu Klubu Koalicja Samorządowa proszę o 10 minut przerwy.
PRZERWA
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków - Michał Urgoł przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum
zaufania.
Piotr Szereda
- Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?
Uchwała Nr VIII.58.2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania została podjęta głosami: za – 13,
przeciw – 9, wstrzymujących się – 0.
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Piotr Szereda
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Piotr Szereda
- Gratuluję Pani Prezydent. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego
punktu.
Ad. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok




sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu
miasta za 2018 rok,
sprawozdanie finansowe Miasta,
informacja o stanie mienia komunalnego Miasta,

Prezydent Miasta – Anna Hetman przedstawiła informację dotyczącą sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, sprawozdania finansowego Miasta oraz
informację o stanie mienia komunalnego Miasta.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków - Michał Urgoł przedstawił opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego.
Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


referat Komisji Skarbu

Przewodniczący Komisji Skarbu – Szymon Klimczak przedstawił referat Komisji
Skarbu.
Referat stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.


Stanowisko Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Komisji Rewizyjnej.

- Andrzej Matusiak przedstawił stanowisko

Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków - Michał Urgoł przedstawił opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.


wystąpienia klubowe

Przewodnicząca Klubu Radnych Alina Chojecka przedstawiła stanowisko Klubu
Koalicji Samorządowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stanowisko stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Tadeusz Sławik
- Panie Przewodniczący bardzo krótko. Nie będę powtarzał tych samych liczb.
Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość będą głosować wg własnego sumienia przy
udzielaniu absolutorium.
Przewodnicząca Klubu Radnych Iwona Rosińska przedstawiła stanowisko Klubu
Wspólnoty Samorządowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.
oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stanowisko stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.


dyskusja,

Piotr Szereda
- Czy są głosy w dyskusji? Dodam, że w poprzedniej kadencji byłem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i pamiętam, że przeprowadzałem kontrolę na
wniosek CBA i wnioski były niesprzyjające jednostce, którą kontrolowałem. Jeżeli
nie ma dyskusji przechodzimy do głosowania.
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków - Michał Urgoł przedstawił projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta JastrzębieZdrój za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta na 2018
rok.
Piotr Szereda
- Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?
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Uchwała Nr VIII.59.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta na 2018 rok, została podjęta głosami: za –
12, przeciw – 3, wstrzymujących się – 7.
Piotr Szereda
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków - Michał Urgoł przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój.
Opinie Komisji – pozytywne.
Piotr Szereda
- Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?
Uchwała Nr VIII.60.2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za – 12,
przeciw – 4, wstrzymujących się – 6.
Piotr Szereda
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.

Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
Do komisji uchwał i wniosków nie wpłynęły żadne uchwały.
Ad.6
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
Do Komisji uchwał i wniosków nie wpłynęły żadne wnioski.
Anna Hetman
- Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni chciałabym podziękować za
dyskusję, wszystkie uwagi krytyczne i pozytywne oceny. Chciałam również
podziękować za głosowanie za absolutorium i wotum zaufania. Dziękuję.
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Piotr Szereda
- Pani Prezydent gratuluję wyniku. Gratuluję również Radnym, bo to była jedna z
niewielu Sesji w tak gorącym temacie. Myślę, że odbyła się w bardzo kulturalnej
debacie. Każdy wyraził swoje opinie i wnioski. Nie było ataków personalnych, co
bardzo mnie zadowoliło. Wbrew pozorom temat i materiał spory zakończyliśmy w
dobrym czasie.
Ad.7
Zakończenie obrad Sesji.
Piotr Szereda
- Szanowni państwo zamykam posiedzenie, VIII Sesję Rady Miasta JastrzębieZdrój. Bardzo państwu dziękuję.

Protokołowała
Monika Dulewicz
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