Protokół nr PR.0002.15.2017

z sesji Rady Miasta Ruda Śląska, odbytej w dniu 11 grudnia 2017 r.
w gmachu Urzędu Miasta, sala 213
___________________________________________________________________________
·

Godz. rozpoczęcia – 1500

·

Godz. zakończenia – 1525

·

Obecni: 21 radnych.
Nieobecny: Jacek Jarocki, Marek Kobierski, Sławomir Ochliński, Michał Wieczorek.

Przebieg obrad:

Pkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Obrady

pięćdziesiątej

drugiej

sesji

Rady

Miasta

otworzył

Przewodniczący

Rady

Miasta

– p.Kazimierz Myszur. Na wstępie poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Prezydenta Miasta .
Następnie Przewodniczący powitał przybyłych na sesję: Panią Prezydent Grażynę Dziedzic, Zastępców
Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Radną Sejmiku Województwa Śląskiego panią Urszulę Koszutską,
radnych Rady Miasta Ruda Śląska oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Na Sekretarza obrad został wybrany p.Cecylia Gładysz. Po przyjęciu funkcji stwierdziła kworum
informując, że w obecnej chwili na sali jest 21 radnych, sesja ma moc uchwałodawczą.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do zebranych o uwagi, co do przesłanego porządku obrad
dzisiejszej sesji, jednocześnie zaznaczając, że każda zmiana wymaga zgody wnioskodawcy zwołania
sesji.
Prezydent Miasta Pani Grażyna Dziedzic wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 (druk nr 236/17).

Przewodniczący zarządził glosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały.
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1/ wniosek o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 236/17
głosowało – 21 radnych (wydruk nr 1)
za przyjęciem wniosku – 21 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Projekt będzie procedowany w punkcie 4.2 porządku obrad.
W związku z brakiem dalszych uwag porządek obrad został przyjęty w kształcie:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
4.1 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na
refinansowanie kredytu inwestycyjnego (druk nr 234/17).
4.2 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w
sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 (druk nr 236/17).
4.3

zmieniająca

uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady

Miasta

Ruda

Śląska

z dnia

29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 –
2041 (druk nr 235/17).
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Oświadczenia radnych.
8. Zakończenie sesji.

Głosowało – 21 radnych (wydruk nr 2)
za przyjęciem porządku obrad – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 0.
Porządek został przyjęty.

Pkt 3 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres międzysesyjny.
Sekretarz Miasta Pani Grażyna Janduła – Jonda odczytała sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta za okres międzysesyjny.
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„Szanowni Radni, Szanowni
Choć od ostatniej sesji upłynęły niespełna dwa tygodnie, to okres ten obfitował w wiele istotnych dla
miasta wydarzeń. Teraz w imieniu pani prezydent po krótce je przedstawię.
1. Na początku ubiegłego tygodnia dowiedzieliśmy się o bardzo ważnej decyzji, którą podjęło
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Właściciel SRK, którego
reprezentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zaakceptował porozumienie, na
mocy którego będziemy mogli przejąć bezpłatnie od spółki ponad 60 nieruchomości o łącznej
powierzchni 3,3 ha. Są to głównie drogi i pasy drogowe, o przejęcie których zabiegaliśmy od
kilku lat. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli je wyremontować. Na pierwszym
miejscu wymienić tu należy drogę dojazdową na jeden z naszych sztandarowych obiektów Burloch Arenę. Obecnie droga ta znajduje się w fatalnym stanie. Chcieliśmy ją już wcześniej
wyremontować, lecz zgodnie z prawem nie mogliśmy inwestować na nie swoim terenie.
2. Kolejna dobra wiadomość związana jest z bezpieczeństwem w naszym mieście. Od ubiegłego
czwartku na ulicach miasta pojawiły się 4 nowe radiowozy. Ich zakup w blisko połowie
sfinansowany został z miejskiego budżetu. Przeznaczono na ten cel 130 tys. zł. Zakupione dla
Komendy Miejskiej Policji samochody to cztery 200-konne Ople Astra Kombi. Dwa radiowozy
przeznaczone zostaną na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego, a dwa pozostałe trafią do
Komisariatu I w Rudzie przy ul. Mickiewicza oraz Komisariatu II w Wirku przy ul. Pocztowej.
3. W tym miejscu przypomnę, że w mieście trwają intensywne prace nad Gminnym Programem
Rewitalizacji. W ubiegłym tygodniu odbyły się cztery spacery studyjne po dzielnicach.
Natomiast od jutra do czwartku w kilku punktach Rudy Śląskiej pojawi się mobilny punkt
konsultacyjny. Będą w nim dyżurować eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać
będą informacji o pracach nad programem oraz zbierać uwagi i propozycje do dokumentu.
Konsultacje rozpoczną się przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chebziu, gdzie punkt będzie
stacjonować w godz. od 13:00 do 15:00. Następnie eksperci dyżurować będą od godz. 16:00
do 18:00 w dzielnicy Ruda przy pl. im. Jana Koniecznego. Z kolei w środę mobilny punkt
konsultacyjny uruchomiony zostanie w Wirku, przed wejściem do CH Plaza w godz. 15:00 do
18:00. Natomiast w czwartek od godz. 15:00 do 18:00 punkt działać będzie na pl. Jana Pawła II
w Nowym Bytomiu.
4. Jak Państwo radni mogli się już sami przekonać, od kilku dni na ulicach, placach oraz rondach
pojawiły się świąteczne iluminacje. W tym roku jest to 270 ozdób, na ten cel z budżetu miasta
przeznaczono 300 tys. zł.
5. Przy okazji grudnia nie sposób pominąć ważnych dla naszego miasta obchodów święta
górniczego i wspomnienia św. Barbary, patronki górników oraz Rudy Śląskiej. W ostatnich
dniach odbyło się w mieście wiele górniczych uroczystości. Przypomnę też, że jak co roku przed
Barbórką prezydent Grażyna Dziedzic spotykała się przed poranną szychtą z pracownikami
rudzkich kopalń w poszczególnych zakładach.
6. W ubiegły czwartek, 7 grudnia, w Sosnowcu odbył się Zarząd oraz Zgromadzenie Ogólne
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas obrad m.in. przyjęto stanowisko w sprawie
projektu ustawy o jawności życia publicznego. Obawy samorządowców budzą koszty, jakie
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wiązać się będą z przyjęciem projektu ustawy w takim kształcie. Oznaczać to będzie bowiem
zwiększenie liczby pracowników urzędów. Kolejne wątpliwości śląskich samorządowców budzą
zapisy projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zastrzeżenia budzą
aspekty finansowe tego projektu. Przygotowywany projekt ustawy zobowiązuje samorządy do
użytkowania w ramach swojej floty pojazdów elektrycznych i wykorzystujących CNG lub wodór
jako źródła napędu, a także wprowadzają określone obowiązki inwestycyjne. Okazuje się, że
koszty wymiany floty nie zrównoważą się z zakładanymi niższymi kosztami eksploatacji.
7. Na zakończenie dosłownie kilka słów o przetargach. Wyłoniliśmy wykonawcę pierwszego etapu
rewitalizacji hałdy przy ul. 1 Maja. Zadanie to obejmuje głównie prace ziemne. W północnej
części zwałowiska prowadzone będą roboty związane z ustabilizowaniem hałdy. Podczas tych
prac zachowany zostanie fragment urwiska jako tzw. świadek historii. Dzięki temu będzie
można zobaczyć przekrój hałdy i poznać jak jest ona zbudowana. Teren w tym miejscu będzie
ogrodzony, znajdą się tam również odpowiednie tablice informacyjne.
Pozostała cześć inwestycji, w ramach której powstaną punkt widokowy, ścieżki spacerowe,
industrialny plac zabaw, tor saneczkowy oraz tor do jazdy na BMX, realizowana będzie w
ramach Traktu Rudzkiego i objęta innym przetargiem. Całość ma być gotowa pod koniec
przyszłego roku. Wyłoniliśmy także wykonawców, a także podpisaliśmy już z nimi umowy na
wymianę energochłonnego oświetlenia w budynkach Urzędu Miasta. W ten sposób
zainstalowanych zostanie blisko 1700 nowych opraw LED-owych. Dzięki tej operacji roczne
rachunki za energię elektryczną zmniejszą się o ponad 30 tys. zł. Operacja wymiany oświetlenia
zakończyć się ma do połowy lutego 2018 r. Dziękuję za uwagę.

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod
firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z
przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego (druk nr 234/17).
•

wprowadzenie do projektu - pani Bogusława Kotus – Naczelnik Wydziału Nadzoru
Właścicielskiego.

•

Opinia Komisji.

p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
•

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.
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Głosowało – 21 radnych (wydruk nr 3)
za przyjęciem uchwały – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.228.2017.

4.2 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 (druk nr 236/17).
•

wprowadzenie do projektu - pani Ewa Guziel - Skarbnik Miasta.

•

Opinia Komisji.

p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
•

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.
Głosowało – 20 radnych (wydruk nr 4)
za przyjęciem uchwały – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.229.2017.

4.3 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 –
2041 (druk nr 235/17).
•

wprowadzenie do projektu - pani Ewa Guziel - Skarbnik Miasta.

•

Opinia Komisji.
p.Marek Wesoły przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.
Głosowało – 21 radnych (wydruk nr 5)
za przyjęciem uchwały – 19 radnych
przeciw – 1
wstrzymał się – 1.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.230.2017.
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Pkt. 5 Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań

Pkt 6 Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Pkt. 7 Oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono oświadczeń.

Pkt 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący przypomniał Radnym, że termin kolejnej sesji wyznaczony został na dzień 20 grudnia
2017 r. o godz. 13:00. Poinformował, że na prośbę Pani Prezydent Konwent postanowił, że będzie to
sesja budżetowa. Przypomniał również, że oczekuje na zgłoszenia radnych, co do pełnionych dyżurów
radnego w roku 2018.

Przewodniczący Rady Miasta pan Kazimierz Myszur zamknął obrady słowami: „Zamykam pięćdziesiątą
drugą sesję Rady Miasta Ruda Śląska”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
/Marta Bilska - Meder/

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska

/Krzysztof Rodzoch /

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Ruda Śląska

/Cecylia Gładysz/

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska

/Kazimierz Myszur/
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