Protokół nr PR.0002.1.2014

z LVIII sesji Rady Miasta Ruda Śląska, odbytej w dniu 30 stycznia 2014 r.
w gmachu Urzędu Miasta, sala nr 213
______________________________________________________________________________________
·

Rozpoczęcie sesji – godz. 1300 ,

·

Zakończono o godz. 1650

·

Obecni: 21 radnych.

·

Nieobecni: Beata Drzymała – Kubiniok, Cecylia Gładysz, Jarosław Kania, .

Przebieg obrad:

Pkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta – p.Jarosław Wieszołek, powitał przybyłych
na sesję: p.Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miasta, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności Panią Poseł
na Sejm RP Danutę Pietraszewską.

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Na Sekretarza obrad Przewodniczący powołał p.Władysława Dryję, który po przyjęciu funkcji
stwierdził quorum informując, że w obecnej chwili na sali jest 13 radnych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem
o uwagi, co do porządku obrad sesji.
W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w kształcie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. aktualnych prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Sprawozdanie

z

działalności

Prezydenta

Miasta

w

okresie

od

30.12.2013

r.

do 29.01.2014 r.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
/druk nr 5/.
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5.2 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami
ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2044
w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 rok /druk nr 6/.
5.3 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 /druk nr 7/.
5.4 zmieniająca uchwały Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2044
/druk nr 8/.
5.5 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej /druk nr 2/.
5.6 zmieniającą uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r.
zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
/druk nr 3/.
5.7 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze
społeczeństwem na lata 2014 – 2015 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom
niepełnoprawnym /druk nr 4/.
5.8 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Miasta Ruda Śląska na rok 2013 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.187.2013 Rady
Miasta Ruda Śląska /druk nr 1/.
5.9 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda
Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 9/.
5.10

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska

za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 10/.
5.11 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 11/.
5.12

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady

Miasta Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 12/.
5.13

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska

za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 13/.
5.14 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda
Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 14/.
5.15

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa

Rady Miasta Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 15/.
5.16 przyjęcia

sprawozdania

z

działalności

Komisji

Ochrony

Środowiska

Rady

Miasta

Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 16/.
5.17 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 17/.
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6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołów nr PR.0002.21.2013 i nr PR.0002.22.2013.
9. Wolne głosy.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie sesji.
Głosowało – 14 radnych (wydruk nr 1)
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.

pkt 3 Informacja nt. aktualnych prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przewodniczący udzielił głosu pani Poseł na Sejm RP Danucie Pietraszewskiej.
p.Danuta Pietraszewska poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu głosowane były
poprawki budżetowe. Jedna z poprawek ma znaczenie dla niektórych miast, zwłaszcza Zabrza, bo
została przegłosowana dotacja dla zabytkowej kopalni „GUIDO” w wysokości 3 mln zł. Dodała, że są
starania o umieszczenie tej Kopalni na liście UNESCO, co wszyscy powinni wspierać. Wracając do
roku 2013 przypomniała o wydarzeniach, ustawach. Przypomniała o ustawie, która dała abolicję dla
ponad 400 tys. przedsiębiorców, ustawie, która weszła w życie w styczniu ustawa o umorzeniu
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność. Miała wiele interwencji w tej sprawie i zdecydowała się na pilotowanie tej sprawy jeśli
chodzi o teren Śląska. Przypomniała o podwyżce zasiłków opiekuńczych od 1 kwietnia 2013 r.
ponadto w chwili obecnej

trwają prace nad ustawa, co do której o nowelizację składała

interpelacje, a dotyczącą zasiłków pielęgnacyjnych. W zeszłym roku ustawowo została przyjęta
nowelizacja Kodeksu Karnego, co zostało z ulgą przyjęte przez społeczność. W lipcu Sejm zajmował
się sprawą żłobków, i zostało ustalone, że zwiększony został udział Państwa przy staraniu się przez
gminę o dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech z 50% na 80%. W sierpniu
wprowadzono ruchomy czas pracy, we wrześniu weszła ustawa o tańszych przedszkolach. W
październiku zatwierdzono program Mieszkanie dla Młodych, gdzie Państwo dopłaci do kredytu
mieszkaniowego 10%, a na dodatkowe 5% będą mogły liczyć pary mające dziecko, a na kolejne 5%
mogą liczyć pary, które po 5 latach od zakupu mieszkania urodzi się trzecie dziecko. Najważniejsza
informacja z ubiegłego roku to taka, że budżet państwa w nowej perspektywie wzbogaci się o 300
mld zł z Unii Europejskiej. Są to środki które należy dobrze wykorzystać. Ponadto poinformowała,
że w listopadzie Ministerstwo Pracy przekazało

dodatkowo 100 mln zł na wsparcie osób

bezrobotnych tj. na staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rząd przyjął projekt zmian
3z21
Protokół nr PR.0002.1.2014

dotyczących Urzędów Pracy. Z końcem roku kończyły się również prace nad Kartą Dużej Rodziny.
Są plany i perspektywy na 2014 r. m.in. dot. umów śmieciowych tj. uśrednienie umów – zleceń,
zwiększona została praca minimalna. Poruszyła również sprawę kolejek do lekarzy specjalistów.
Dodała, że w lutym rozpoczyna działanie fundusz mieszkań na wynajem. Poinformowała również
o inwestycjach jakie planowane są na terenie regionu.
Dyskusja.
Pani Prezydent prosiła o informacje na temat programu dożywiania i czy jest szansa na to, że ta
ustawa zostanie uchwalona, bo w chwili obecnej sprawa ta spoczywa na gminie. Wyjaśniła, że
trzeba

w takiej sytuacji, aby Rada Gminy podjęła uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe

dot. dożywia, skutkiem tego byłoby objęcie wyższym kryterium dochodowym również osoby
korzystające z innych świadczeń z pomocy spoelcznej w mieście. W przeciwnym razie stanowiłoby
to nierówne traktowanie podmiotów, co jest sprzeczne z prawem. Na chwilę obecną Ruda Śląska
takiej uchwały nie wprowadza ponieważ wzrost na pomoc społeczną wyniosłaby 4,5 mln zł. Miasto
będzie dożywiało dzieci, co może robić, a będzie to kosztowało 500 tys. zł. problem jest w tym, że
nie ma ustawy umożliwiającej dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, gdzie rodzinom nie
zawsze zależy na tym by ujawnić się w MOPS. Prosiła by Pani Poseł zajęła się tym tematem.
Odnośnie dodatku energetycznego prosiła również Panią Poseł o interwencję by te opłaty zwolnić z
opłat skarbowych. Prosiła również o przybliżenie tematu funduszu pod wynajem.
p.Danuta Pietraszewska odnośnie kwestii dożywiania dzieci, to w listopadzie z tym pytaniem
zwróciła się pani Anna Krzysteczko i wtedy też dowiadywała się i udzieliła odpowiedzi, że program
został przedłużony na rok 2014. Szczegóły zobowiązuje się potwierdzić i udzielić informacji. Co do
dodatków energetycznych, to uznała że jest to cenna uwaga, aczkolwiek szkoda że nie została ona
przekazana Pani Poseł w ramach interwencji, o co mogłaby zapytać w Ministerstwie. Co do pytania
dot. funduszu pod wynajem, to jest to program do którego zgłaszały się miasta i nie jest w stanie
odpowiedzieć czy Ruda Śląska się zgłosiła. Szczegóły również przedstawi w mediach.
Pani Prezydent zwróciła uwagę, że w kwestii dożywiania mowa jest o dwóch rzeczach. Jeżeli jest
to uchwała Rady Ministrów to nie jest to ustawa. Jeżeli miasto podejmie uchwalę Rady Miasta na
podstawie uchwały Rady Ministrów, to zwiększone zostanie kryterium dochodowe dla wszystkich
świadczeń pomocy społecznej. Dodała, że przekaże Pani Poseł materiał w tym temacie.
p.Ewa Błąkała – Zawronek nawiązując do zasiłku pielęgnacyjnego pytała, czy będą one wypłacane
również wstecz?
Pani Poseł stwierdziła, że jest to bardzo ważne pytanie zwłaszcza dla tych osób, które utraciły
zasiłki w lipcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny nie nakazuje tej wypłaty wstecz ale Rząd bardzo
poważnie rozważa możliwość i sprawdza czy są podstawy prawne do wypłaty ludziom te utracone
zasiłki pielęgnacyjne. Stwierdziła, że z jej punktu widzenia tym osobom te pieniądze się należą.
Przypomniała historię nowelizacji tej ustawy.
p.Henryk Piórkowski stwierdził, że cieszy się z faktu uzyskania środków unijnych jak i programów
wspierających bezrobotnych. Pytał czy to wsparcie dla urzędów pracy jest zapowiedzią pomocy
również Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej w związku z zapowiadanym w 2014 r. łączeniem kopalń i
co za tym idzie zwalnianie pracowników. Prosił o interwencję i informację na temat sytuacji kopalń
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w Rudzie Śląskiej. Nawiązał również do sytuacji w służbie zdrowia, a mianowicie poruszył problem
oczekiwań na wizytę u specjalisty, czy na zabieg.
Pani Poseł stwierdziła, że służba zdrowia otrzymuje więcej środków, ubolewa również nad tym że
trzeba oczekiwać na wizyty u specjalistów. Prosi by uzbroić się w cierpliwość i poczekać na efekt
prac Ministerstwa, by kolejki znacznie skrócić. Problem górnictwa został już w przez media
omówiony. Dodała, że Kompania przygotowała program naprawczy i jest on negocjowany ze
związkami zawodowymi. Ostatnia informacja jaka podała kompania Węglowa to zapowiedź, że
znajdą się miejsca pracy dla młodych ponieważ Kompania wystąpiła do emerytów górniczych o
ustąpienie miejsca pracy, w zamian za odprawę. Jest zapowiedź 5 tys. miejsc pracy.
p.Kazimierz Myszur poinformował, że nie ma już negocjacji ze związkami zawodowymi w Kompanii
Węglowej, bo zakończyły się one fiaskiem. Jeden ze związków zawodowych „Kadra” nie zgodził się
i nie ma już żadnych konsultacji i wchodzi w życie to, co Kompania ustaliła: łączenie kopalń, 880
osób do zwolnienia, pracownicy administracyjni pozbawieni zostaną bonów żywieniowych, obcięte
będą deputaty węglowe. Właściciel czyli Skarb państwa i Kompania Węglowa wprowadzają swój
plan. Poinformował o spotkaniu z władzami Kompanii Węglowej, w którym brał udział.
Pani Poseł poinformowała, że związki zawodowe poszły na część ustępstw. Teraz trzeba rozważyć
nowa propozycję Kompanii Węglowej.
Przewodniczący poinformował, że

w związku z wnioskiem jaki został złożony przez radnych na

jednej z sesji, prowadzi korespondencję dotyczącą pozyskania informacji na temat planowanej
restrukturyzacji kopalń w Rudzie Śląskiej. Dodał, że wystąpił z pismem do Wiceprezesa zarządu ds.
Produkcji Kompanii Węglowej SA informującym o zamiarze podjęcia na sesji rady Miasta Ruda Śląska
dyskusji na temat planowanej restrukturyzacji należących do Kompanii Węglowej SA kopalń węgla
kamiennego funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej.

W odpowiedzi otrzymał informację, że

Program Restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA na lata 2014 – 2020 będzie rozpatrywany na
najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Kompani Węglowej SA w dniu 31.01.2014 r. Wiceprezes
Zarządu pan Piotr Rykala zapewnia, że po przyjęciu programu przez Radę Nadzorczą Kompani
Węglowej Rada Miasta Ruda Śląska uzyska informacje o podjętych działaniach.
p.Henryk Piórkowski

uściślił, że Pani Poseł mówiąc o górniczych emerytach miała na myśli te

osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal są zatrudnione w kopalniach.

Pkt

4

Sprawozdanie

z

działalności

Prezydenta

Miasta

za

okres

od

30.12.2013

r.

do 29.01.2014 r.
Sekretarz Miasta w imieniu Prezydenta Miasta złożyła sprawozdanie z działalności w okresie
sprawozdawczym. W pierwszej kolejności przedstawiła informację na temat realizacji prac nad
Strategią Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030. Poinformował o rozpoczętych konsultacjach.
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p.Aleksandra Kruszewska przestawiła radnym prezentację odnośnie terenu inwestycyjnego
mieszczącego się przy trasie N-S, którego przygotowanie zostało dofinansowane w ramach środków
unijnych.
Pani Prezydent poinformowała, że zostanie powołany zespół ekspercki, który zajmie się również
przygotowaniem koncepcji odnośnie tego co powinno powstać wzdłuż drogi N-S.
Dyskusja nad sprawozdaniem Prezydenta Miasta.
p.Marek Wesoły nawiązał do informacji na temat podpisania umowy na wspólne odśnieżanie DTŚ. Z
wcześniejszych wystąpień Prezydenta Miasta wynikało, że Ruda Śląska była niezadowolona z wyniku
przetargu czyli niekorzystnej ceny dla miasta Ruda Śląska. Pytał jak będzie to rzutowało na budżet
miasta, bo kwota wynikająca z przetargu nie została ujęta w budżecie. Ponadto stwierdził, że nie
rozumie informacji podawanej w mediach, że nie można było zaskarżyć decyzji Sądu, bo informację
miasto otrzymało w dniu w którym upływał termin złożenia zaskarżenia. Stwierdził, ze dziwne jest,
że miasto Ruda Śląska nie wydelegowało konkretnej osoby do pilotowania tak ważnej sprawy dla
miasta przed Sądem. Uważa to za błąd. Chciałby poznać szczegóły tej informacji.
Prezydent Miasta poinformowała, że odwołanie zostało złożone do Krajowej Izby odwoławczej,
która przychyliła się do wniosku przedsiębiorcy nie rozpatrując ani polisy ani gwarancji. Złożona
przez wykonawcę polisa jak i gwarancja nie są zgodne z SIWS. Miasto Świętochłowice uczestniczyło
w tej sprawie jako miasto wiodące i wniosek wraz z uzasadnieniem z KIO wpłynął właśnie do
Świętochłowic 23 grudnia 2013, a do Rudy Śląskiej przesłane było ze Świętochłowic 30 grudnia 2013
r. o godz. 14:00, czyli w dniu ostatnim by złożyć odwołanie do Sądu. Aby można było złożyć
odwołanie, to musiały by się spotkać wszystkie miasta, które uczestniczyły w sprawie. Pierwszy
termin do zwołania takiego spotkania to 31 grudnia 2013 ., co było już po terminie złożenia
odwołania do Sądu. Aby nie utrudniać prac miasto Ruda Śląska zgodziło się by gwarancja należytego
zabezpieczenia była wypłacana w formie pieniężnej. Jeżeli to zabezpieczenie wpłynie, to zostanie
podpisana umowa na sprzątanie DTŚ. Zapewniła, że dopilnuje, aby to sprzątanie było właściwe.
Dodała, że co do budżetu, to jest jeszcze kwestia opłaty za wywóz odpadów, co do której Rada
zmniejszyła stawkę i tym samym wpłynie mniej 3,5 mln zł.
p.Marek Wesoły prosił by potwierdzić lub zaprzeczyć czy w procedurze odwoławczej nie można było
zapewnić takiej sytuacji, by miasto Ruda Śląska było informowane o wszystkich wynikach
postępowania odwoławczego? Czy można było zapewnić sytuację aby ta wiadomość wpłynęła do
wszystkich miast jednocześnie. Rozumie też, że to co zostało uchwalone to wystarczy na to zadanie?
Prezydent Miasta stwierdziła, że trzeba stosować prawo zamówień publicznych, a w tym przypadku
miastem wiodącym były Świętochłowice. Zgodnie z uzgodnieniami miał być wniosek przesłany do
Rudy Śląskiej po jego otrzymaniu z KIO. Przesłany został dopiero 30 grudnia 2013 r. tłumacząc się
nawałem pracy, urlopami itd. na chwilę obecną środki są zabezpieczone w takiej wysokości jakie
potrzebne były w przypadku firmy, która wygrała przetarg. Nie znaczy to jednak, ze planowane jest
wydanie 80 tys.zł więcej na ten cel i trzeba będzie z innego paragrafu te środki przesunąć.
Oświadczyła również, że „miasto Ruda Śląska w trakcie mojej kadencji nie wejdzie w porozumienie
z miastem Świętochłowice”.
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p.Andrzej Stania stwierdził, że pytanie pana Marka Wesołego było o tyle zasadne, bo Pani Prezydent
poinformowała, że spotkanie KIO odbywało się w obecności innych miast i w związku z tym dlaczego
zabrakło osoby z Rudy Śląskiej? Pytał co to jest za firma, która wygrała ten przetarg? W
sprawozdaniu pani Prezydent była informacja na temat złożonych wniosków o środki, ale ma pytanie
dotyczące tego dlaczego miasto Ruda Śląska nie złożyło wniosku o środki na tereny poprzemysłowe.
Prezydent Miasta do rozprawy KIO to jedynym miastem, które tam pojechało, to była Ruda Śląska.
Chcąc się odwołać trzeba było mieć uzasadnienie na piśmie, jakie wpłynęło do Świętochłowic. Mimo
monitów dopiero 30 grudnia 2013 r. wpłynęło do Rudy Śląskiej.
Pani Aleksandra Kruszewska za pomocą prezentacji omówiła temat wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Danuta Nocko przedstawiła
informację na temat planowanego zbycia nieruchomości gminnych, które są już przygotowane pod
względem formalno prawnym i zbycie ich nastąpi w drodze przetargu w 2014 roku.
Pani Prezydent uzupełniając poinformowała, że na ukończeniu są przygotowania dot. Studium
Uwarunkowań dzięki, któremu będzie można przystąpić do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Będzie to kompleksowe podejście do tematu zagospodarowania miasta.

Pkt 5 Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu
na rok 2014 /druk nr 5/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Ewa Guziel - Skarbnik Miasta.

•

Opinia Komisji.
p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, co
do przedmiotowego projektu uchwały.

•

Dyskusja.

p.Marek Wesoły pytał z czego wynika tak duża kwota zwrotu w dziale pomoc społeczna, gdzie leży
problem w tej sprawie?
Prezydent Miasta zwróciła uwagę, ze te świadczenia podlegają kontroli Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego. Ruda Śląska pozytywnie przeszła przez taką kontrolę. Zwroty wynikają z
tego, że nie podawane są faktyczne dane, jak i wynikające z ustawy dochody. Po przeprowadzeniu
wywiadu

środowiskowego

okazuje

się,

że

jest

inna

sytuacja,

aniżeli

podawana

przez

zainteresowanego.
•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.
Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 3)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
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Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.2 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz
zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014
– 2044 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 rok /druk nr 6/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Ewa Guziel - Skarbnik Miasta. Poinformowała o
naniesionej autopoprawce w uzasadnieniu do projektu uchwały i wykreśleniu
pojawiającego się słowa: „zaległych” przy wszystkich zadaniach inwestycyjnych prócz
zadania „budowa sali gimnastycznej przy SP14 przy ul.Głównej i termomodernizacja
ZSP nr 2 przy ul.Glinianej”. Wynika to z omyłki pisarskiej.

•

Opinia Komisji.
p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, co
do przedmiotowego projektu uchwały.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.
Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 4)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.3 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w
sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 /druk nr 7/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Ewa Guziel - Skarbnik Miasta.

•

Opinia Komisji.
p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, co
do przedmiotowego projektu uchwały.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.

8z21
Protokół nr PR.0002.1.2014

Głosowało - 15 radnych( Wydruk nr 5)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.4 zmieniająca uchwały Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2044
/druk nr 8/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Ewa Guziel - Skarbnik Miasta.

•

Opinia Komisji.
p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, co
do przedmiotowego projektu uchwały.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.

Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 6)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.5 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej /druk
nr 2/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Patrycja Szymajda – Pluta, Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

•

Opinia Komisji.
p.Jan Mucha przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej, co do przedmiotowego projektu uchwały.
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•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.
Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 7)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.6 zmieniającą uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r.
zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia
27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rudzie Śląskiej /druk nr 3/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Patrycja Szymajda – Pluta, Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

•

Opinia Komisji.
p.Jan Mucha przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej, co do przedmiotowego projektu uchwały.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.
Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 8)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.7 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
integracji ze społeczeństwem na lata 2014 – 2015 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym
osobom niepełnoprawnym /druk nr 4/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Halina Ignor, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Osób Niepełnosprawnych.

•

Opinia Komisji.
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p.Jan Mucha przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej, co do przedmiotowego projektu uchwały.
•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad

projektem uchwały.
Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 9)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.8 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr
PR.0007.187.2013 Rady Miasta Ruda Śląska /druk nr 1/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały - p.Mirosława Gamba Naczelnik Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych.

•

Opinia Komisji.
p.Jan Mucha przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej, co do przedmiotowego projektu uchwały.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 10)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.9 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta
Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 9/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Marek Wesoły Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
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Głosowało - 18 radnych( Wydruk nr 11 )
Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.10 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska za
2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 10/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Kazimierz Myszur Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.

Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 11 )
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.11 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady
Miasta

Ruda

Śląska

za

2013

rok

oraz

planu

pracy

Komisji

na

rok

2014

/druk nr 11/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Henryk Piórkowski Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 12 )
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.12 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Miasta Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 12/.
12z21
Protokół nr PR.0002.1.2014

•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Jan Mucha Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 14)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.13 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 13/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pani Barbara Wystyrk Benigier Wiceprzewodnicząca
Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 15)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta.

5.14

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta

Ruda

Śląska

za

2013

rok

oraz

planu

pracy

Komisji

na

rok

2014

/druk nr 14/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pani Barbara Wystyrk – Benigier, Przewodnicząca
Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.

Głosowało - 20 radnych( Wydruk nr 16)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 20 radnych
Przeciw - 0
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Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.15

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa

Rady Miasta Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 15/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pana Marka Wesołego Wiceprzewodniczącego Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowało - 18 radnych( Wydruk nr 17)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.16 przyjęcia

sprawozdania

z

działalności

Komisji

Ochrony

Środowiska

Rady

Miasta

Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 16/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Józef Skudlik Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 18 )
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymał się – 0.

Uchwała została podjęta.

5.17 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska za
2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014 /druk nr 17/.
•

Wprowadzenie do projektu uchwały – pan Andrzej Stania Przewodniczący Komisji.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
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Głosowało - 19 radnych( Wydruk nr 19 )
Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymał się – 0.
Uchwała została podjęta.

Przewodniczący

Rady

Miasta

pan

Jarosław

Wieszołek

przekazał

prowadzenie

sesji

Wiceprzewodniczącemu Markowi Kobierskiemu.

Pkt. 6 Interpelacje, wnioski i zapytania.
p.Andrzej Stania prosił o informację, jakie koszty całkowite dla budżetu miasta Ruda Śląska
wygenerowały w 2013 r.: basen kryty przy Szkole Podstawowej na ul.Chryzanetem, basen kryty przy
ul.Pokoju, basen otwarty (letni) przy ul.Ratowników. W uzupełnieniu w/w informacji prosił o
podanie wygenerowanych dochodów w roku 2013 przez w/w obiekty sportowe.
p.Witold Hanke nawiązał do niebezpiecznego skrzyżowania ulic Brzechwy i Brodzińskiego.
Rozwiązanie problemów będzie w tym roku bo przygotowywany jest parking na ul.Brodzińskiego i
będzie można na wprowadzić zakaz zatrzymywania się pojazdów na ul.Brzechwy, ale nie poprawi to
bezpieczeństwa w tym rejonie. Pojawiła się propozycja, ustalona z Radą Osiedla, aby na chodniku
(ul.Brzechwy) wyznaczyć miejsca do parkowania.
Pani Prezydent stwierdziła, że nie można zlikwidować chodnika, bo jest tam duży ruch pieszych.
Oczekuje na odpowiednią ankietę Spółdzielni.
p. D. Potyrała, p. J. Osmenda – złożyli interpelację w sprawie wprowadzenia nowych zasad ruchu
drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicach Obrońców Pokoju i Sportowców – z
wnioskiem o zabudowanie nowego oznakowania w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Sportowców
wystąpili

mieszkańcy znajdujących się tam domków jednorodzinnych. Wskazują oni na wiele

korzyści wynikających z takiego rozwiązania:
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
Minus to:
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczonym w tym celu.
Z tego względu mieszkańcy wnoszą o równoczesne wyznaczenie miejsc do parkowania. Do swojej
prośby dołączyli plan który stanowi załącznik do interpelacji.

p. K. Rodzoch – zgłosił interpelację w sprawie – budowy zjazdu od garaży przy ul. Pordzika do
ul. Siekiela w celu poprawy bezpieczeństwa – plany przewidujące remont mostu przy ul. ks. Tunkla
spowoduje zmianę organizacji ruchu i przeniesienia częściowego przejazdu przez drogę osiedlową –
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ul. Pordzika. W efekcie stworzy to zwiększony ruch i jednocześnie pogorszenie bezpieczeństwa.
Poprawą tych warunków będzie wybudowanie zjazdu od garaży do ul. Siekiela. Użytkownicy prawie
60 garaży widzą zdecydowany sens budowy tego zjazdu. Kontynuacja tej interpelacji jest poważnym
problemem społecznym dla użytkowników garaży i całej ul. Pordzika.
- zapytanie – czy miasto przewiduje zorganizowanie parkingów przy ul.Pordzika w momencie
rozpoczęcia inwestycji i remont wiaduktu – mostu przy ul. ks.Tunkla?
p. E. Błąkała – Zawronek – zgłosiła interpelację w sprawie – montażu poręczy – mieszkańcy osiedla
Gierałtowskiego zwracają się z prośbą o montaż poręczy do schodów zlokalizowanych między
budynkami przy ul. Kędzierzyńskiej 24, a ul. Gierałtowskiego 6. (nr działki: 1308/43). Poręcz ta
ułatwiłaby schodzenie starszym mieszkańcom w szczególności w dniach, kiedy temp. jest ujemna.

p. B. Wystyrk – Benigier – zgłosiła interpelację w sprawie – zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego – w związku z ponownym zapytaniem Pana Rudolfa Woźniczka odnośnie ujęcia
w

planie

zagospodarowania

przestrzennego

budowy

obwodnicy

Nowego

Bytomia

proszę

o informację czy ww. kwestia został ujęta w planie, o którym mowa. Pan Rudolf Woźniczka na
swoje pismo dotyczące budowy obwodnicy , która odciążyłaby centrum Nowego Bytomia jesienią
2012 roku otrzymał odpowiedź, iż obwodnica zostanie ujęta w planie zagospodarowania
przestrzennego. W związku z powyższym

proszę o udzielnie odpowiedzi ww. sprawie

zainteresowanemu, bowiem przejazd w godzinach szczytu przez centrum Nowego Bytomia jest
niezwykle uciążliwy dla kierowców i mieszkańców.

p. B. Wystyrk – Benigier, p. K. Myszur, p. W. Dryja – zgłosili interpelację w sprawie –
wprowadzenia wzmożonej ochrony wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią - w związku z kradzieżą
piłkochwytu na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Czarnoleśniej oraz dewastacji ławeczek
przy ww. boisku (obok ławek rezerwowych) proszę o zwrócenie uwagi na ochronę ww. obiektu,
a także zwiększenie patroli Straży Miejskiej (np. w taki sposób, aby były widoczne poprzez patrol
samochodowy). Na ww. terenie dochodzi także do innych incydentów, które utrudniać będą
w przyszłości korzystanie z obiektu (grupki wałęsającej się młodzieży – szczególnie wiosną u latem)
oraz doprowadzą do dewastacji.
p. J. Skudlik, p. J. Mucha, p. J. Wyciślik – zgłosili interpelacje w sprawie:
- podjęcia rozmów z przedstawicielami Sądu Rejonowego o umieszczenie punktu pobierania opłat
w oddz. ds. Ksiąg Wieczystych w Czarnym Lesie - zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie
rozmów z przedstawicielami Sądu Rejonowego w sprawie umieszczenia punktu pobierania opłat
w oddziale ds. Ksiąg Wieczystych w Czarnym Lesie. Dotychczas mieszkańcy naszego miasta
narzekają na poważną uciążliwość związana z przekazaniem opłaty za realizację jakichkolwiek
wpisów do Księgi Wieczystej. Zamiast realizować opłatę bezpośrednio na miejscu załatwiania spraw
wstępnych oraz końcowych w oddziale w Czarnym Lesie, muszą udać się udać do siedziby Sądu
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Rejonowego przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej 10. W imieniu mieszkańców prosimy o pozytywną
reakcję.
- powrotu do systematycznego oczyszczania ulic naszego miasta z wykorzystaniem samochodów
z użyciem odpowiednich zraszaczy, nawierzchni oczyszczonej - zwracamy się z uprzejmą prośba o
rozważenie możliwości wprowadzenia systematycznego czyszczenia naszych ulic poprzez ich
zraszanie wodą przed procesem oczyszczania. Po ponad 10 latach nieobecności na naszych ulicach
oczyszczarek jezdni z umieszczonymi z przodu zraszaczami , proponujemy powrót do tego sposobu
dbałości o nasze ulice. Wraz z miastem do tego typu oczyszczania ulic, winne się włączyć kopalnie
oraz spółki paskudzące nasze ulice z każdym rokiem jakby coraz skuteczniej. Na stan ulic
ks. Tunkla, K. Goduli, Halembskiej, Radoszowskiej, Niedurnego od dawna narzekają mieszkańcy jak
również kierowcy samochodów. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby przynajmniej
częściowo w roku bieżącym, a o zwiększonym nasileniu w roku 2015.
- umocowania 10 ekranów na Placu Jana Pawła II - zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie
możliwości usytuowania od strony południowo – wschodniej Placu Jana Pawła II 10 ekranów, na
których mogłaby zostać przedstawiona historia oraz aktualna sceneria dziesięciu dzielnic naszego
miasta. Na jednej stronie ekranu proponujemy umieścić archiwalne zdjęcia wraz z historią
tworzenia dzielnicy, z drugiej strony ekranu proponujemy umieścić aktualną scenerię danej
dzielnicy wraz z najważniejszymi informacjami. Koszt takiego przedsięwzięcia nie byłby zbyt duży,
natomiast mógłby znacznie uatrakcyjnić Plac Jana Pawła II. Podobne rozwiązania w celu
urozmaicenia spacerów na terenie placów lub rynków , stosuje się w wielu innych miasta naszego
regionu.
Prezydent Miasta odpowiadając na drugą cześć interpelacji stwierdziła, że jest to w założeniach
Wydziału Komunikacji Społecznej i powstają informacje na temat ciekawych osób w Orzegowie.
p.Marek Wesoły wnioskował aby nagrania z Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości były dostępne jako
informacja publiczna. Umożliwić osobom chętnym do publikacji tych posiedzeń.

Pkt. 7 Oświadczenia radnych.
Brak zgłoszeń.

Pkt.8 Przyjęcie protokołów: nr PR.0002.21.2013, nr PR.0002.22.2013.
Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem o uwagi co do złożonego protokołu z sesji w dniu
19.12.2013 r.
W

związku

z

brakiem

uwag

Przewodniczący

zarządził

głosowanie

nad

protokołem

protokołu nr PR.0002.21.2013 z sesji, która odbyła się 19.12.2013 r.?

Głosowało - 13 radnych (wydruk nr 20)
Za przyjęciem protokołu głosowało - 12 radnych
Przeciw - 0
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Wstrzymał się – 1 radny.
Protokół został przyjęty.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem o uwagi co do złożonego protokołu z
sesji w dniu 30.12.2013 r.
W

związku

z

brakiem

uwag

Przewodniczący

zarządził

głosowanie

nad

protokołem

protokołu nr PR.0002.22.2013 z sesji, która odbyła się 30.12.2013 r.?

Głosowało - 13 radnych (wydruk nr 21)
Za przyjęciem protokołu głosowało - 12 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymał się – 1 radny.
Protokół został przyjęty.

Pkt 9. Wolne głosy.
p.Józef Osmenda poinformował, że występuje w związku interwencjami mieszkańców odnośnie
dewastowanych elewacji budynków poprzez umieszczanie graffiti. Przypomniał mieszkańcom, że
funkcjonuje uchwała w sprawie grafitykacji za wskazanie sprawcy, który niszczy wspólne mienie .
Samorządowcy bez pomocy mieszkańców nie są w stanie z tym problemem sobie poradzić. Przekazał
informacje, które uchwały mówią na ten temat. Zwrócił się z apelem do mieszkańców, aby
przyjrzeć się i wskazywać sprawców, niszczących wspólnie mienie.
p.Józef Skudlik poinformował, że z prośbą o reakcję na artykuł: „Inwestor zrobiony na zimno….”,
który ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika „Prawda o Rudzie Śląskiej” zwrócili się
do mnie mieszkańcy: ulicy Gen. Hallera oraz ulicy Konstytucji. Artykuł wspierający inwestora,
pragnącego zrealizować w hali magazynowej przy ulicy Gen. Hallera inwestycję utylizacji
opon samochodowych, w oparciu o technologię: Niskotemperaturowej Pirolizy Gumy,

został

wykorzystany do kolejnej krytyki działalności Pani Prezydent z pominięciem tych, którzy
wpłynęli w sposób bezpośredni

na takie, a nie inne stanowisko Pani Prezydent, czyli:

mieszkańców wymienionych ulic, stowarzyszenia działającego na rzecz mieszkańców oraz 13
radnych, którzy podpisali się pod interpelacją w tej właśnie sprawie. Pytają mieszkańcy; Skąd
ta zmiana nastrojów w redakcji miesięcznika ? Bowiem jeszcze w okresie letnim ubiegłego
roku, to samo pismo,

w tej samej sprawie,

mieszkańców, a poddający

zamieściło

artykuł wspierający protestujących

w wątpliwość tego typu inwestycję w naszym mieście.

Tyle

mieszkańcy w tej sprawie. Natomiast jako Radny, w imieniu swoich koleżanek oraz kolegów,
którzy podpisali się pod interpelacją z dnia 31 października 2013, kierowaną do pani
Prezydent w przedmiotowej sprawie, pragnę zapewnić

czytelników

miesięcznika,

że

jako

przedstawiciele mieszkańców ulic: Gen. Hallera, Żelaznej oraz Konstytucji. zareagowaliśmy - tylko
i wyłącznie - pod społeczne oczekiwania, zatroskanych o swoją przyszłość osób, żyjących wraz
18z21
Protokół nr PR.0002.1.2014

ze swoimi rodzinami w rejonie miejsca przyszłej inwestycji. Wielka szkoda, że redakcja
miesięcznika nie skupiła się na tym trudnym problemie społecznym, a wzmogła swoją krytykę
na działaniach władz miasta w tej sprawie. Poprzez swoją interpelację wystąpiliśmy do Pani
Prezydent o bardzo rozważne podejście do tej problematyki i wstrzymanie się od wydania
decyzji pozytywnej. W tym miejscu z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że to, nie troska
o wizerunek Pani Prezydent

w roku wyborczym sprawiła ( a tak właśnie podaje tygodnik ),

że uruchomiono normalną procedurę postępowania, jaką jest rozprawa administracyjna. To
raczej słabość prawnych wymogów przy konsultacjach społecznych spowodowały niepewność, co
do możliwości wzrostu napięć wśród mieszkańców dzielnicy. Bo, jak inaczej określić wymóg
konsultacji, że przez określony termin na stronie internetowej miasta oraz na najbliższym
słupie ogłoszeń, była informacja o możliwości reakcji społecznej na w/w inwestycję. Taka też
była reakcja prawników, byłych i obecnych dyrektorów szkół, radnych oraz grupy 30 mieszkańców
obecnych na rozprawie, w której dominowała bardzo merytoryczna dyskusja. Szkoda, że bez
udziału

przedstawiciela

inwestora. Za

rozwagę

działania,

uczestnictwo

w

merytorycznej

rozprawie, a także za postawę idącą w kierunku pozytywnego rozwiązywania problemów
społecznych, mieszkańcy dzielnicy Nowego Bytomia prosili o przekazanie pani Prezydent słów
szacunku oraz uznania.

I jeszcze refleksja końcowa. Nie jest prawdą stwierdzenie, że ten

solidny inwestor nie dostał innej propozycji lokalizacji swojej inwestycji. Bo, pomijając fakt,
że

taka

propozycja

została

przedstawiona

w

interpelacji

radnych,

to

nazwisko

współudziałowca spółki inwestora jest wręcz gwarantem, że rozmowy o lokalizacji zaledwie o
dwa

kilometry

oddalonej od propozycji kontrowersyjnej miały jednak miejsce

i

to

nawet

wcześniej, niż pojawiła się propozycja lokalizacji tej inwestycji na Gen. Hallera. Jest również
mało prawdopodobne, aby jakikolwiek prezydent miasta postawił zdecydowaną blokadę dla
tak w sumie ciekawej i potrzebnej w naszym regionie inwestycji. Chodzi jedynie o dobór
odpowiedniego miejsca w danej gminie dla takiego przedsięwzięcia.

I tutaj jest odpowiedź

na podsumowanie tego bardzo drażliwego dla społeczeństwa problemu. Myślę, że każdy z nas
siedzących

tutaj,

na

tej

Sali Sesyjnej, gdyby znalazł się w położeniu tego

inwestora,

prawdopodobnie z taką samą zaciekłością, starałby się o lokalizację przy ulicy gen. Hallera.
Dlaczego,

bo

to

bajeczna

infrastruktura

dla

takiego

przedsięwzięcia,

o bardzo znaczącym zaniżeniu kosztów własnych, już na samym wstępie realizacji tej
inwestycji.

Szybki, krótki dojazd do połączenia z trasą N - S oraz z DTŚ. Dobra

asfaltowa

nawierzchnia z ulicy 1 Maja przez Gen. Hallera do samej hali produkcyjnej. No i sama hala,
wręcz przystosowana do realizacji tej inwestycji. A co w propozycji ? W propozycji dojazdowa
ulica Stalowa, nadająca się od wielu lat do kapitalnego remontu oraz bardzo rozległy,
odpowiedni do tej inwestycji teren, jednak bez zadaszenia, bez hali produkcyjnej. Co
byście państwo, jako inwestorzy wybrali ? Jednak mimo wszystko my, jako radni w tym
konflikcie, staniemy po stronie społeczności lokalnej.
p.Anna Łukaszczyk poinformowała mieszkańców, że przedsiębiorca PUK wznowił postępowanie w
sprawie budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z
towarzyszącą infrastrukturą. Przypomniała, że takie postępowanie toczyło się w zeszłym roku i na
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wniosek Stowarzyszenia Rudzianie Razem Urząd miasta wyznaczył termin rozprawy. Od dwóch dni w
BIP widnieje informacja dla mieszkańców, którzy mogą się zapoznać z tą dokumentacją.
Stowarzyszenie będzie składało wnioski do inwestora, jak i zwracać do Urzędu Miasta by była
zorganizowana rozprawa w tej sprawie.

Pkt 10. Sprawy organizacyjne.
Prezydent Miasta poinformowała m.in. o nowym rozkładzie linii 121, uwzględniając opinie
mieszkańców, o konsultacjach nt. strategii miasta Ruda Śląska, o koncercie kolędowym na rzecz
Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II. Nawiązując do ostatnich informacji medialnych
poinformowała, ze z całą odpowiedzialnością może powiedzieć, że przestępca który niedługo wyjdzie
na wolność nie zamieszka w Rudzie Śląskiej, czy nawet w Województwie Śląskim. Ponadto zwróciła
uwagę, ze radni są osobami publicznymi i powinni atmosferę i emocje uciszać, a nie rozbudzać,
ponieważ są tak samo odpowiedzialni za miasto jak i Prezydent.
p.Andrzej Stania poinformował, że zmarł biskup Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pogrzeb planowany jest o godz. 12 w Katowicach.
Wiceprzewodniczący pan Marek Kobierski poinformował radnych o następujących kwestiach:
•

Przewodniczący Rady Miasta wystąpił z pismem do Wiceprezesa zarządu ds. Produkcji
Kompanii Węglowej SA informującym o zamiarze podjęcia na sesji rady Miasta Ruda Śląska
dyskusji na temat planowanej restrukturyzacji należących do Kompanii Węglowej SA kopalń
węgla kamiennego funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej.

W odpowiedzi otrzymał

informację, ze Program Restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA na lata 2014 – 2020 będzie
rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Kompani Węglowej SA w dniu
31.01.2014 r. Wiceprezes Zarządu pan Piotr Rykala zapewnia, że po przyjęciu programu
przez Radę Nadzorczą Kompani Węglowej Rada Miasta Ruda Śląska uzyska informacje o
podjętych działaniach.
•

Rada Miasta otrzymała Uchwały V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 10.756.8562 zł
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Miasta Ruda Śląska, oraz w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ruda Śląska, wynikającej z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Pismo i uchwały do wglądu w Kancelarii Rady
Miasta .

•

Przewodniczący Sejmiku Śląskiego w Katowicach pan Andrzej Gościniak przekazał
informację, że Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 18 listopada 2013 r. podjął uchwałę w
sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka Sławika – powstańca
śląskiego, posła na Sejm Śląski, reprezentanta interesów Śląska w Lidze Narodów w
Genewie, a w czasie II wojny światowej Delegata Rządu Polskiego ds. uchodźców na
Węgrzech,

bohatera

trzech

narodów

–

polskiego,

węgierskiego

i

żydowskiego,
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zamordowanego w 1944 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mauthausen – Gusen
za ratowanie żydowskich dzieci. Pismo do wglądu w Kancelarii Rady Miasta .
•

Do Rady Miasta wpłynęło sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji obowiązując celów i
kierunków Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.
Sprawozdanie do wglądu w Kancelarii Rady Miasta .

•

Ustalony został plan sesji na 2014 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

•

Termin

kolejnej

sesji

roboczej

został

wyznaczony

na

dzień

27

luty

2014

r.

o godz. 13:00.

Pkt 11. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Marek Kobierski zamknął obrady słowami: „Zamykam LVIII (58)
sesję Rady Miasta Ruda Śląska”.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
/Marta Bilska-Meder/

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ruda Śląska

Rady Miasta Ruda Śląska

/ Marek Kobierski/

/Władysław Dryja /

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska

/Jarosław Wieszołek /
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