PROTOKÓŁ NR III/2020
z obrad III Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
która odbyła się w dniu 26 marca 2020r. w godz. 13.00 – 14.55.
w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Podjęto uchwały:
III.32.2020. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój
III.33.2020. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
na 2020 rok
III.34.2020. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta JastrzębieZdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych
III.35.2020. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój
III.36.2020. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Bocznej z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej
III.37.2020. w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców
Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020”
III.38.2020. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII.129.2016 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i
organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój
III.39.2020. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2016 Rady Miasta JastrzębieZdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
III.40.2020. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w JastrzębiuZdroju
III.41.2020. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej
centrum o symbolu roboczym C 70 w Jastrzębiu-Zdroju
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III.42.2020. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Nr 5 do „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”, będącego aktualizacją
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008 –
2015”
III.43.2020. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego pod nazwą
„Przyjaźń” przy ul. Dunikowskiego oraz „Słoneczko” przy ul.
Pszczyńskiej
III.44.2020.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy
Wyzwolenia
III.45.2020. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Ad .1.
Otwarcie III Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności
obrad.
Otwarcia III Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonał
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda, który powitał zebranych. Na
podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad.
W Sesji udziału nie brała radna Alina Chojecka - usprawiedliwiona
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad Sesji wraz z projektami uchwał
otrzymali wszyscy radni.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Piotr Szereda
Szanowni radni to będzie niezwykła Sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, w
związku z wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego Rada Miasta w
specjalny sposób przygotowała się na to posiedzenie, posiadamy środki
zabezpieczające twarz, obradujemy bez gości, bez pracowników, bez pani
Prezydent, Zastępców, bez kierownictwa. Jesteśmy przygotowani do posiedzenia,
proszę radnych o zachowanie bezpieczeństwa. Szanowni radni, drodzy
mieszkańcy, którzy nas obserwują, walka z epidemią koronawirusa jest wielkim
wyzwaniem dla nas wszystkich, szczególnie dla pracowników służby zdrowia.
Pracownicy medyczni są na pierwszym froncie walcząc o nasze zdrowie i życie,
jednocześnie codziennie narażając swoje zdrowie i życie. Za to lekarzom,
pielęgniarkom, wszystkim pracownikom służby zdrowia dziękuje. Dziękuję
pracownikom Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pomocy Społecznej,
wszystkim służbom, handlowcom, służbom komunalnym, osobom, które
sprzątają, pracownikom spółdzielni, którzy dbają o czystość, ład i porządek w
naszym mieście. Jest to czas szczególny, z tego co wiemy, na tą chwilę, osób
2

zarażonych w naszym mieście nie ma. W jaki sposób będzie się to toczyć zależy
to od nas, od tej zasady zachowania szczególnego bezpieczeństwa, swoje
obowiązki należy wykonywać, ale jeśli jest czas wolny, zostańmy w domu, z
rodzinami, nie wychodźmy niepotrzebnie na miasto. Życzę wszystkim
powodzenia i odporności na wirusy.
Ad .2.
Wybór Komisji uchwał i wniosków.
Tadeusz Sławik – Radny Rady Miasta
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radną
Angelikę Garus-Kopertowską - wyraziła zgodę.
Janusz Ogiegło - Radny Rady Miasta
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy Radną
Bernadetę Magiera - wyraziła zgodę.
Głosowanie radnych: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta
Stwierdzam, że skład Komisji uchwał i wniosków został przyjęty jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad .3.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta
Czy są pytania bądź wątpliwości do protokołu z II Sesji Rady Miasta? Nie widzę.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Miasta?
Głosowanie radnych: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad .4.
Informacja Prezydenta Miasta.
Piotr Szereda
Szanowni radni, tę informację otrzymaliśmy wszyscy, przyjmujemy przez
aklamację, nie ma żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad .5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
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Piotr Szereda
Informację otrzymali wszyscy radni. Przyjmujemy przez aklamację, nie ma
żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad .6.
Informacja Zarządzania kryzysowego i przygotowania miasta JastrzębieZdrój do zmniejszenia skutków epidemii koronawirusa.
Prezydent Miasta Anna Hetman przekazała informacje na temat sytuacji
związanej z koronawirusem i podjętymi działaniami.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad .7.
Zgłaszanie interpelacji.
Do protokołu interpelacje złożył radny Szymon Klimczak w sprawach:
1. Wsparcia ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę miejskich uli
dla pszczół.
Interpelacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
2. Działań Urzędu Miasta w walce z koronawirusem.
Interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.8.
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój,
Opinia Komisji Budżetu i Skarbu Rady Miasta – pozytywna.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.32.2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, została przyjęta głosami: za – 21,
przeciw – 0 , wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
na 2020 rok,
Opinia Komisji Budżetu i Skarbu Rady Miasta – pozytywna.
Tadeusz Sławik
Proszę o omówienie zmian przez Skarbnika Miasta.
Skarbnik Miasta Dariusz Holesz omówił projekt uchwały.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.33.2020 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, została przyjęta głosami: za – 20, przeciw
– 0 , wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta JastrzębieZdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Opinie Komisji Budżetu i Skarbu, Edukacji Rady Miasta – pozytywne.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków
i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego
Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych , została
przyjęta głosami: za – 21, przeciw – 0 , wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

5

Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój
Opinie Komisji Budżetu i Skarbu, Edukacji Rady Miasta – pozytywne.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.35.2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, została przyjęta głosami: za – 21,
przeciw – 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej
własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój
położonej
przy
ulicy
Bocznej z
przeznaczeniem
na
poprawienie
warunków
zagospodarowania nieruchomości
przyległej
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej – pozytywna.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.36.2020 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Bocznej z
przeznaczeniem
na
poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości przyległej, została przyjęta głosami: za – 21, przeciw – 0,
wstrzymujących się –1.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII.129.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 roku w sprawie
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organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej
i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Jastrzębie-Zdrój
Opinie Komisji Budżetu i Skarbu, Edukacji Rady Miasta – pozytywne.
Bernadeta Magiera
Jest załączony wykaz szkół i przedszkoli, które są podporządkowane MZOSiP-owi,
czy jeszcze będą inne jednostki podporządkowane?
Piotr Szereda
Proszę poprosić na salę Naczelnika Wydziału Edukacji.
Czy Państwo radni zgadzają się procedować dalej? Przyjmuję przez aklamację
że tak.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej
dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020”
Opinie Komisji Budżetu i Skarbu, Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywne.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.37.2020
w sprawie przyjęcia „Programu Polityki
Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020”
została przyjęta głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Piotr Szereda
Wracamy do projektu uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XII.129.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października
2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój
Dariusz Holesz – Skarbnik Miasta
Docelowo wszystkie jednostki będą objęte obsługą MZOSiP-u czyli CUW-u,
musimy skończyć remont na Wrocławskiej, nie ma możliwości lokalowych na ten
moment.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są dalsze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem
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uchwały w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.38.2020 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały
NrXII.129.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października
2016 roku w sprawie organizacji
wspólnej
obsługi
finansowo księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, została
przyjęta głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2016 Rady Miasta
JastrzębieZdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Opinie Komisji
pozytywne.

Gospodarki

Komunalnej,

Budżetu

i

Skarbu

Rady

Miasta–

Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.39.2020 w
sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
została przyjęta głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się –1.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej– pozytywna.
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Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.40.2020 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju została przyjęta głosami: za – 22,
przeciw
– 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą
„Przyjaźń” przy ul. Dunikowskiego
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej– pozytywna.
Andrzej Matusiak
Kto będzie prowadził, jakie będą koszty, co jest z ulicą Pszczyńską, dlaczego tego
dzisiaj nie podejmujemy?
Piotr Szereda
Pani Prezydent proszę panią Dyrektor OPS-u na salę, wiem, że Naczelnicy
I dyrektorzy mieli czekać, Naczelnika Wydziału Edukacji się nie doczekaliśmy.
Na czas oczekiwania procedujemy kolejne projekty uchwały.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum
o symbolu roboczym C 70 w Jastrzębiu-Zdroju
Opinia wszystkich Komisji Rady Miasta– pozytywne.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.41.2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C 70 w JastrzębiuZdroju została przyjęta głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących
się
–0.
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Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia Nr 5 do „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”, będącego aktualizacją „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008 – 2015”
Opinie Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, Budżetu i Skarbu, Gospodarki
Komunalnej –pozytywne.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.42.2020 w sprawie przyjęcia uzupełnienia Nr 5 do
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”,
będącego aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji JastrzębiaZdroju na lata 2008 – 2015” została przyjęta głosami: za – 22, przeciw
– 0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
Piotr Szereda
Wracamy do projektu uchwały w sprawie utworzenia
dziennego pod nazwą „Przyjaźń” przy ul. Dunikowskiego.

placówki

wsparcia

Stanisław Faber- Naczelnik Wydziału Edukacji
Nie byłem poproszony, usłyszałem to tylko z relacji.
Anna Hetman
Przepraszamy za utrudnienia, umawialiśmy się, że ewentualnie telefonicznie
można pytania zadać, proszę o chwilę cierpliwości jeśli ktoś ma zejść, proszę
Biuro Rady o informowanie, bo pan Naczelnik nie wiedział. Pani dyrektor
Nietrzebka jest na pracy zdalnej, ja odpowiem na to pytanie. Poprzednio
mieliśmy przygotowany projekt uchwały na prowadzenie tej placówki na ulicy
Pszczyńskiej, budynek nie spełnia tych warunków, będzie prowadzona przy ulicy
Dunikowskiego, w kwocie, która jest zgodna z planem w wysokości 60 tys.
złotych . Na Pszczyńskiej nie będzie dlatego że nie spełnia żadnych kryteriów
wymaganych przy prowadzeniu tego typu placówki.
Andrzej Matusiak
Proszę o informację jakich kryteriów nie spełnia, na półkę radnego.
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Tadeusz Sławik
Na ulicy Pszczyńskiej również jest taka potrzeba, są tam dzieci, które tego
potrzebują. Czy jest planowane w jakimś czasie uruchomienie. Abyśmy tak nie
zakończyli tej sprawy.
Anna Hetman
Technicznych warunków ten budynek nie spełnia, trzeba byłoby zainwestować,
aby można byłoby to prowadzić, a tu nie ma czasu na to, więc chcemy już na
bieżąco to prowadzić.
Tadeusz Sławik
Co by trzeba było zrobić na Pszczyńskiej, bo wydaje mi się, że to miejsce jest
najbardziej potrzebne.
Anna Hetman
W tej chwili precyzyjnie nie odpowiem, pani Dyrektor MZN i OPS sprawdzały ten
budynek, kryteria są podane, jakie musza być spełnione co do kwestii
sanitarnych i p.poż, tego nie spełniały w pełni. Pani Naczelnik Cisek przygotuje na
piśmie państwu informację. Proszę państwa zaufajmy ludziom, którzy mają
wiedze w tym zakresie, te kryteria są podane w rozporządzeniach, musimy się do
tego dostosować, a ponieważ już jest marzec, nadal nie jest realizowane to
zadanie, zależy nam, aby jak najszybciej je uruchomić, na Dunikowskiego jest
środowisko, które wymaga takiej placówki, tam dzieci uczestniczyły i nadal będą
uczestniczyły.
Piotr Szereda
Przechodzimy do procedowania, radny Matusiak otrzyma odpowiedź na piśmie.
- Czy są dalsze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem
uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.43.2020 w sprawie utworzenia placówki wsparcia
dziennego pod nazwą „Przyjaźń” przy ul. Dunikowskiego została
przyjęta
głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się –1.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu
nieograniczonego
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Wyzwolenia
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej – pozytywna.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
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- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.44.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze
przetargu
nieograniczonego
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej stanowiącej
własność
Miasta Jastrzębie-Zdrój
położonej przy ulicy Wyzwolenia została przyjęta głosami: za – 21,
przeciw
–
0,
wstrzymujących
się
–0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Raciborskiemu, odczytała uzasadnienie.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały
w proponowanym brzmieniu?
Uchwała nr III.45.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu, została przyjęta głosami: za – 22, przeciw –
0, wstrzymujących się –0.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
Ad. 11.
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała,
że wpłynął wniosek do Komisji Budżetu i Skarbu, autorstwa Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość dotyczący zastosowania pakietu ulg utworzonych przez Radę
Miasta, Prezydenta Miasta dla przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju.
Odczytany wniosek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Tadeusz Sławik
Chciałbym abyśmy omówili wniosek punkt po punkcie, co jako miasto
moglibyśmy jeszcze zrobić bo niektóre działania są potrzebne jako działania
niezwłoczne. Mogą wynikać z kompetencji Prezydenta Miasta lub z kompetencji
Rady.
Piotr Szereda
Zapraszam panią Prezydent na salę.
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Tadeusz Sławik
Czynsze – niektóre firmy są zamknięte, koszty są, przychodów nie ma. Jest to
sytuacja bardzo trudna.
Janusz Ogiegło
Co z tymi czynszami, w ogóle mają nie płacić teraz?
Tadeusz Sławik
Nie, to jest kwestia zastosowania mechanizmu, zakładam, że będzie zależał on
od sytuacji firmy, coś trzeba określić w miarę szybko, żeby poszedł sygnał do
przedsiębiorcy.
Szymon Klimczak
Pani Prezydent podała, że co najwyżej rozłożenie na raty, ewentualna obniżka
czynszu, mówiła o opłatach targowych w kontekście zmian ustawowych, podała,
że ustawa nie pozwala obniżyć podatków od środków transportowych, co uważam
za jeden z kluczowych elementów z uwagi na obecne problemy branży turystyki
i transportu. Trochę się dziwię, bo bardzo niefajna debata wyszła na naszym
jastrzębskim forum, wniosek Klubu Radnych PiS wpłynął do Rady Miasta i w jakiś
dziwny sposób dwa dni po tym pani Prezydent odniosła się ze swoimi
propozycjami, przedstawiła je opinii publicznej i mediom. W żaden sposób nie
korespondowało to z wnioskiem Klubu Radnych PiS, a dziś na Sesji pani
Prezydent pokazała jak wiele my możemy zrobić. Mam wrażenie że na siłę
szukamy utarczki politycznej, a w tej sytuacji powinniśmy mówić jednym głosem.
Zachęcam aby w ten sposób myśleć.
Skupmy się na tym, co mamy do zrobienia, a nie patrzmy na to co zrobi Rząd.
Piotr Szereda
Klub Radnych PiS-u pracował nad tym wnioskiem 19 marca, do Biura Rady Miasta
wpłynął 20 marca. Uznałem, że aby to nie było zaskoczeniem dla Prezydenta
Miasta, że radni występują z takim wnioskiem, skierowałem to do Pani Prezydent,
Komisję Budżetu i Skarbu oraz na Radę Miasta. Uważam, że najwyższy czas jest
aby podjąć te rozmowy, aby miasto pomogło przedsiębiorcom, na tyle, na ile
może w tej chwili, są rodzaje działalności, które mają duże obecnie problemy.
Należy mieć na uwadze jedną rzecz, jeśli nie pobierzemy tego aktualnie, to
w przyszłości oni nadal będą nam płacić, dotyczy to głównie podatków i opłat
czynszowych. To jest wniosek Rady Miasta na razie, w najbliższym czasie
winniśmy się przygotować do nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w sprawie pomocy
przedsiębiorcom.
Janusz Ogiegło
My jako Klub Radnych jesteśmy jak najbardziej za tego typu wnioskiem, gdyż
uważamy, że tym ludziom należy się pomoc, tylko odnośnie zakresu i tempa
tego, jak się okaże że termin następnej Sesji to będzie już „po”. Optymistycznie
patrząc może być, że za miesiąc już nie będzie tematu. Temat jest złożony, że
kilkaset lub kilka tysięcy kobiet dojeżdża do pracy do Czech, dojeżdżało. Decyzje
centralne są takie że granice są zamknięte. Dotyczy to również licznej rzeszy
górników z Jastrzębia a zatrudnionych w Czechach. Jak by pani Prezydent była
uprzejma przekazać informację na ten temat i odniosła się do postulatów radnych
na miejscu.
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Bernadeta Magiera
Chcę zapytać pana Przewodniczącego, który jednocześnie jest Prezesem
Spółdzielni, czy jest możliwość, aby ci, którzy stracili pracę na ten czas, mieli
jakieś ulgi w czynszu. Czynsz to bardzo poważny punkt w budżecie domowym.
Dlatego jeśli jest taka możliwość.
Piotr Szereda
Jeśli pani się zwróci do Prezesa Spółdzielni to dostanie pani odpowiedź, nie na
Radzie Miasta. Powiem tylko, że jako Rada Nadzorcza i Prezydent podjęliśmy
decyzję, że będziemy udzielać stosownych ulg, o tym osoby zostaną
poinformowane w stosownym czasie. Aktualnie wszystkie usługi są wykonywane,
dodatkowo ponoszone są koszty dezynfekcji. Myślę, że tym się zajmie walne
zgromadzenie Spółdzielców, bo oni są władni podejmować takie decyzje. Pani
jako członek Spółdzielni podejmie decyzję.
Bernadeta Magiera
Ja nie jestem członkiem Spółdzielni. Jednocześnie pragnę podziękować panu
Przewodniczącemu, że zadbał o nasze zdrowie, usłuchał mojej dygresji i
zaopatrzył nas w maseczki.
Anna Hetman
Bardzo proszę aby w tej trudnej, niecodziennej sytuacji, abyśmy zachowali
spokój, zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek. Nie rozumiem dygresji od pana
Radnego, mam wrażenie że macie państwo wyłączność na pomysły, jak wy już
pomyślicie, to ja już nie mogę o tym pomyśleć, co jest zadziwiające.
W odniesieniu do wsparcia dla biznesu, takie działania podejmuje wiele
samorządów, kontaktujemy się ze sobą, wymieniamy doświadczenia. Jak można
pomóc w danej sytuacji w oparciu o obowiązujące prawo, lokalny rynek
przedsiębiorców. To nie jest tak, że ktoś państwu skradł jakieś pomysły, że tu
jest jakaś polityka. Powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, co zrobić,
jak to zrobić dobrze, jak to zrealizować, jak pozyskać pieniądze, z czego
przenieść. Jeśli jest taka możliwość. Bo chcę zwrócić szczególną uwagę na to, że
państwo mówicie o pewnych rozwiązaniach, zastanówmy się czy to jest zgodne z
prawem. Nie jest możliwe zrealizowanie pewnych propozycji, z tego względu, że
ustawa jest w tej chwili w takim stanie. One mogą być zmienione w przyszłości,
gdzie Rząd wprowadza bądź zmiany w ustawie, bądź rozporządzenia, które
rozwiązują ręce samorządom, my w tym czasie możemy pewne działania
podejmować. Tak jest w przypadku tej ustawy, która prawdopodobnie będzie
jutro głosowana, jeśli do tego dojdzie, gdzie w projekcie tej ustawy były zapisy,
umożliwiające samorządom realizację między innymi takich postulatów, o których
państwo mówicie. Ale na dzień dzisiejszy my nic więcej nie możemy zrobić, tylko
to, co leży w naszych kompetencjach czyli to, co dotyczy czynszów. Zanim
zrobimy zmiany to musimy dokonać obliczeń, jeśli chodzi o czynsze to też w
projekcie ustawy są zapisy dotyczące obniżania. Nie można sobie powiedzieć, że
rezygnujemy z pobierania czynszów od wszystkich przedsiębiorców bo to są
pieniądze publiczne, a nie dochodzenie należności to nikt inny tylko Prezydent
będzie rozliczany z tego, czy te należności były prawidłowo czy nieprawidłowo
pobrane. To nie jest tak, że dzisiaj mówimy- jutro robimy, bo prawo jest
nieprecyzyjne, trzeba się w nim poruszać, czasami kilku Radców ma odmienne
opinie, trzeba wybrać opinię, która ich zdaniem jest najwłaściwsza i pozwala
realizować zadania. Rada Miasta podejmuje decyzje o podatkach, nasze podatki
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dotyczące środków transportowych, od wielu lat nie były podnoszone, były
niższe, nie mamy tak wielu firm transportowych. W projekcie ustawy rządowej
była mowa o tym, że mogą być jakieś ulgi w tym zakresie i możliwość zmiany
wysokości podatków w trakcie roku. Jeśli będzie taka możliwość przedłożymy
projekt uchwały i państwo będziecie nad tym debatować. Na chwilę obecną
musimy się obracać w granicach prawa, nas nikt nie zwolnił z realizacji zadań, ale
w granicach obowiązujących przepisów. Inne decyzje dotyczące czynszów,
dzierżawy, użytkowania wieczystego leżą w kompetencji Prezydenta i zawsze
informujemy, były zapytania wcześniej, na samym początku tej sytuacji
myśleliśmy o tym, jakie rozwiązania możemy zaproponować, aby pomóc. Już
wcześniej, zanim wpłynął państwa wniosek, były wnioski od przedsiębiorców aby
rozłożyć na raty na przykład. Już przedsiębiorcy wiedzą, że każdy wniosek
będziemy indywidualnie realizować i podejmować decyzje odpowiednie dla
przedsiębiorców. Musimy też pamiętać o tym, że nasze działania będą skutkowały
na przyszłe budżety. To nie jest tak, że działając w dobrej wierze odstępujemy od
opłat i podatków, choć podatki mamy w ustawie zapisane jakie miasto ma
podatki pobierać i miasto będzie funkcjonowało. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
2021 i 2022 rok będzie trudnym rokiem dla naszego budżetu i dla samorządu. W
pewnych sytuacjach muszą być systemowe rozwiązania w tym zakresie, jeśli ich
nie będzie, to samorząd pewnych problemów sam nie rozwiążę. I to nie jest ani
dobra wola, ani zła wola, tylko rzeczywistość, w której się obracamy, przepisy,
które musimy sami respektować.
Tadeusz Sławik
Jeśli chodzi o czynsze, to samorząd ma wpływ, powinien iść komunikat do
przedsiębiorców, pewne mechanizmy podjąć. Jeśli takie decyzje zostały podjęte,
chciałbym o tym wiedzieć, oceniam, że mamy tydzień czasu na to, przyszły
tydzień, aby poszedł komunikat dla przedsiębiorców, aby wiedzieli ci, co musieli
swoje firmy zamknąć, że mają szansę przetrwania.
Anna Hetman
Przedsiębiorcy otrzymali informację w mediach, jest uruchomiony telefon, on się
„urywa” jest mnóstwo pytań w jaki sposób załatwić sprawy. Jest wiele wniosków
o zawieszenie działalności, staramy się wspierać, jak możemy. Nie wszyscy mają
możliwość mailowego załatwiania spraw, można wrzucać do skrzynki przed
Urzędem. Tydzień temu ukazał się projekt ustawy, która mówi o możliwości
obniżenia czynszu o ok. 90% w konkretnych przypadkach. Wstrzymaliśmy się z
zarządzeniem, aby móc uwzględnić te propozycje, na które pozwala nam ustawa,
jeśli jutro będzie przegłosowana, to my wdrożymy te rozwiązania. Na pewno
obniżenie czynszów będzie zastosowane, maksymalnie, na ile nam ustawa
pozwala. To samo dotyczy podatków od nieruchomości, przesunięcie terminów
płatności, to samo dotyczy umorzenia należności, przesunięcie terminów
płatności za użytkowanie wieczyste czy dzierżawę. W tej chwili obowiązujące
ustawy pozwalają na to, już to stosujemy.
Janusz Ogiegło
W takim razie systemowe rozwiązania które mogła by zaproponować Rada Miasta
w formie uchwały nie są potrzebne? Bo pani musi rozpatrywać indywidualne
wnioski i podejmować decyzje?
Anna Hetman
Kompetencje, które w tej chwili ma Prezydent są zawarte w ustawach, Rada
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Miasta może w kwestii podatków zadecydować, jeśli będą te zmiany
wprowadzone w ustawach, wówczas bardzo możliwe że poprosilibyśmy o
zwołanie Sesji nadzwyczajnej i przegłosowanie tego, aby jak najszybciej to mogło
działać. Czekamy na ustawę bo obecna ustawa nie pozwala na to, żeby sama
Rada mogła zmieniać wysokość podatków. Wiem, że jeśli chodzi o tę sferę to
mogę na państwa liczyć, więc jeśli będzie jakaś potrzeba to będziemy wspólnie
nad tym pracować, poczekajmy na ustawę w tym zakresie.
Andrzej Matusiak
Firmy, które obsługują stołówki szkolne, w tej chwili nie pracują, jeśli my chcemy
zwolnić ich z 50% to co to jest za zwolnienie dla takich firm? Powinien być prosty
i czytelny sygnał dla przedsiębiorców. Liczę na to, że jutro otrzymam informację,
w jaki sposób chce pani pomóc i komu. Proszę o odpowiedź na maila. To samo
dotyczy targowiska. Obrót aktualnie nie jest taki, który by im pozwolił nawet na
zapłacenie tych czynszów. Ci, którzy handlują na targowisku zwrócili się do mnie.
W dzisiejszej rozmowie nie ma żadnych konkretów. Po tym czasie firmom także
trzeba będzie pomóc. Jeśli idzie o podatki na rok 2021, to jesteśmy gotowi na to,
aby już poinformować, że podatki były najniższe, jakie można dać.
Anna Hetman
Prosiłabym o uwagę, kiedy wypowiadamy się wzajemnie, powiedziałam, że
dlatego 50% wstrzymaliśmy zarządzenie, że ustawa pozwala nam na większe
możliwości, nie wiem, czy jutro będzie głosowane, o której godzinie, nie
odpowiem panu na wszystkie wątpliwości tj. w jakiej wysokości, którzy
przedsiębiorcy bo każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Odnośnie
stołówek, jeśli ktoś zaprzestał swojej działalności i udowodni to, to mówi ustawa,
na której musimy się opierać, musimy sprawdzić jakie są dochody, jak
działalność była prowadzona, przedsiębiorca to przedkłada, a my będziemy
analizować i podejmować działania korzystne dla przedsiębiorcy. Z kupcami z
targowiska na Bożka już rozmawialiśmy, to nie musi być na jutro już jakaś
decyzja i na pewno nie będzie, czekamy na zapisy ustawy. Dlatego, że wszyscy
państwo z targowiska już zapłacili za marzec te płatności, już są uiszczone.
Chcemy, aby te preferencje dotyczyły miesięcy kwietnia, maja, a być może że
czerwca. W tym przypadku będziemy proponować uchwałę, która będzie mówiła
o możliwości obniżenia tych stawek. Każda sytuacja musi być indywidualnie
analizowana.
Tadeusz Slawik
Jeśli będzie w przyszłym tygodniu Zarządzenie proszę o poinformowanie radnych
i przesłanie.
Jarosław Potępa
Jestem pierwszy raz bez marynarki ponieważ uważałem, że jesteśmy osobami
rozsądnymi, bo o tych sprawach o których radni Klubu PiS mówili podobno 19
marca, my rozmawialiśmy 10 marca. Uznaliśmy, że nie ma sensu robić Sesji
nadzwyczajnej, bo trzeba czekać na rozwiązania , jakie przygotuje Rząd. Bo tylko
wtedy, gdy będzie ogłoszona „tarcza antykryzysowa”, kiedy będzie wiadomo z
jakich pozycji będzie można skorzystać, ile pieniędzy będzie, będzie można
wesprzeć wszystkich, którzy tego potrzebują. Nie wziąłem marynarki, bo nie
miałem w planach występować, że podejdziemy do tego rozsądnie, bo to miało
być tylko i wyłącznie przegłosowanie uchwał po to aby nie blokować i nadać im
bieg.
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Nikt nie jest w stanie powiedzieć czy to jest dobre rozwiązanie, mamy
świadomość tego, że każde spotkanie w większej grupie to jest pewne
zagrożenie, bo przecież wrócimy do domu, do naszych rodzin. Mieliśmy się
spotkać przegłosować i się rozejść, czekać na to co przegłosuje Rząd, a my się do
tego dostosujemy. Natomiast oczywiście nie udało się, nie udało się, bo trzeba
młócić te plewy, bo trzeba spotkać się i mówić o sprawach, które na tą chwilę nie
są w naszej gestii. Jeśli będą, to będziemy o tym mówić.
Piotr Szereda
Radny uderzył w politykę bardziej, niż my tutaj. Tak naprawdę do refleksji nad
tym, co będziemy robić jako Rada Miasta do podejmowania decyzji czy pomagać
czy nie zainspirowało mnie wystąpienie radnego Jarosława Potępy na Komisji
Bezpieczeństwa, gdzie pan Radny dopytywał się pana Prezydenta Cichowicza,
w których miejscach będziemy oszczędzać.
Jarosław Potępa
Nie pamiętam takiej sytuacji.
Piotr Szereda
Mówię o posiedzeniu Komisji, gdzie pan pytał się Prezydenta, w których
miejscach możemy zaoszczędzić, nie organizując festynów, Dni Jastrzębia, bo to
są duże pieniądze.
Jarosław Potępa
Tak oczywiście zgadzam się, powinniśmy oszczędzać.
Piotr Szereda
Ta dyskusja jest potrzebna po to, co pani Prezydent też powiedziała, że ten
budżet nie jest z gumy, że jeśli udostępnimy ulgi przedsiębiorcom, to zrobimy
w budżecie pewną ulgę.
Jarosław Potępa
Przygotujmy się do tej dyskusji.
Piotr Szereda
Myśmy się przygotowali. Uważamy, że faktycznie to, jak wycenimy ile jest
przygotowanych pieniędzy do uruchomienia, czyli ulg dla przedsiębiorców to
w którym miejscu na ten rok należy zaoszczędzić, aby ten rok nam się
zbilansował, a w przyszłości firmy normalnie funkcjonowały. Los przedsiębiorców
i mieszkańców miasta, którzy pracują w Czechach, jest w pakiecie, mam nadzieję
że los przedsiębiorców i pracowników czeskich jest w rękach Czech, jeśli nie
będzie tak, to będziemy musieli użyć środków pomocy społecznej dla tych osób,
mam nadzieję, że państwa będą solidarne i zadbają o obywateli, musimy dbać
o polskich przedsiębiorców i polskich pracowników, którzy tu pracują.
Jarosław Potępa
Spotkajmy się, kiedy będą dane bo dzisiaj to jest mowa trawa.
Piotr Szereda
Dlatego spotkaliśmy się może kilkaa dni później niż spotkał się Klub Platformy,
dlatego wystosowaliśmy go wcześniej, aby do tej dyskusji się przygotować.
Wczoraj w Wodzisławiu Śląskim na temat pomocy przedsiębiorcom Sesja trwała 5
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godzin i nie mają takich warunków jak my, bo siedzą stolik w stolik, my mamy
bardzo dobre warunki jako Rada Miasta do spełniania swoich obowiązków, nie
trzeba przychodzić w marynarkach czy bez i udowadniać, że przychodzę tylko
przegłosować, bo należy się zastanawiać nad czym głosujemy.
Jarosław Potępa
Jest dokładnie tak, jak mówiłem, jutro jest debata w Sejmie, jutro będziemy
wiedzieli w jakich tematach będziemy mogli się poruszać, nie wywołujmy tematu
dla tematu, jeśli będziemy znali dane, wiedzieli, gdzie jakie pieniądze będziemy
mogli znaleźć, państwo również będzie wspomagało przedsiębiorców, ja w to
wierzę.
Tadeusz Sławik
Chce zwrócić uwagę, że jeśli Przewodniczący mówi, to jest to niegrzeczne, jeśli
jest taka napaść słowna. Szanuję ten rygor, jest czas ekstraordynaryjny, ja nie
będę się tak zachowywał, jak pan radny zaproponował tj. przyjść i przegłosować
wszystko. Ja będę zadawał pytania w ważnych sprawach. Nie wiem ile razy się
tak spotkamy, Rada musi funkcjonować, podejmować decyzje, może będziemy
musieli podejmować decyzję elektronicznie. Nie wiem, tego jeszcze nie wiadomo.
Co państwo podejmie to podejmie, to jest jego rola, oby jak najwięcej decyzji
było pozytywnych dla przedsiębiorców ale niektóre kwestie są wyłącznie dla
samorządu i my po to jesteśmy aby to rozważyć, być może będzie to połączenie
ustawy z uchwałą czy zarządzeniem. W mojej ocenie ten najbliższy tydzień jest
kluczowy.
Janusz Ogiegło
Proszę o 5 minut przerwy dla Klubu Radnych Koalicja Obywatelska.
PRZERWA 14.45. – 15.00
Janusz Ogiegło
Nikt z nas nie jest przeciwny temu wnioskowi, wniosek jest słuszny, sprawa
dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale także innych ludzi zatrudnionych. Pani
Prezydent wyjaśniła, że robi wszystko co może, co jest w jej gestii, żeby tę
sytuację rozwikłać, czekamy na ustawę. Będzie z niej wynikało, co Prezydent
Miasta czy Rada Miasta może. Nie jesteśmy przeciwni, Klub się wstrzyma od
głosowania dając wyraz z jednej strony solidarności dla tego wniosku, z drugiej
strony poparcia dla działań miasta, które już są czynione.
Piotr Szereda
Dziękuję za pokrętne wyjaśnienie.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku w proponowanym brzmieniu?
Wniosek Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zastosowania
pakietu ulg utworzonych przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta dla
przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju został przyjęty głosami: za – 11,
przeciw –0, wstrzymujących się –6.
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta
- Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek większością głosów.
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
Ad. 12.
Wolne głosy i wnioski
Piotr Szereda
Wiem, że jeden lub dwóch przedsiębiorców dzwoniło do radnych dopytując się,
czy jesteśmy w stanie jako Radni lub pani Prezydent wymóc adresy osób
odbywających kwarantannę, ponieważ świadczą usługi dowozu żywności, chcę
jednoznacznie powiedzieć, że te dane mają jedynie SANEPiD i Policja, są to dane
wrażliwe i żaden przedsiębiorca takich danych w naszym mieście nie dostanie.
Należy zabezpieczyć się tak jak my w maski i świadczyć usługi.
Andrzej Matusiak
Proszę o to, aby pani Prezydent informowała na bieżąco całą Radę Miasta jakie
podejmowane są działania, w związku z tym, że ten wniosek przeszedł. Jeżeli się
okaże, że stwierdzimy, że te działania są niewystarczające, to abyśmy mieli
możliwość pomóc pani Prezydent i zadziałać.

Ad. 13.
Zakończenie obrad Sesji
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta
Szanowni państwo, uważam III Sesję Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za zamkniętą.
Protokołowała
Agnieszka Bąk
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