Protokół nr PR.0002.3.2019

z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ruda Śląska, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2019 r.
w gmachu Urzędu Miasta, sala nr 213
________________________________________________________________________
·

Rozpoczęcie sesji – godz. 1400 ,

·

Zakończono o godz. 1500

·

Obecni: 24 radnych.
Nieobecny: Michał Wieczorek
Przebieg obrad:

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – p.Aleksandra Skowronek słowami: „otwieram
siódmą sesję Rady Miasta Ruda Śląska”. Poinformowała, że sesja została zwołana na podstawie
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Radnych Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 28 stycznia 2019 r.
Następnie powitała przybyłych na sesję: Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, radnych
oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca wyznaczyła p.Kazimierza Myszura na Sekretarza obrad, który po przyjęciu funkcji
stwierdził kworum informując, że w obecnej chwili na sali jest 20 radnych.
Następnie Przewodnicząca zwróciła się do zebranych na sali z pytaniem o uwagi, co do przesłanego
wraz z zaproszeniem na sesję porządku obrad. Przypomniała, że zmiana w porządku obrad wymaga
zgody wnioskodawcy zwołania sesji.
Radni podpisani pod wnioskiem o zwołanie sesji wyrazili zgodę na wprowadzanie zmian do porządku
obrad.
p.Dorota Tobiszowska w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała o wprowadzenie do
porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie:
•

w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 32/19) – punkt 4.3.

•

w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxx na postępowanie wobec jej osoby Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącą
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ponaglenia spowodowanego bezczynnością w rozpatrywaniu przez Radę Miasta Ruda Śląska
skargi z dnia 11 października 2018 r. (druk nr 33/19) – punkt 4.4
•

w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska w związku z
brakiem zgody na najem gruntu pod budowę garażu (druk nr 34/19) – punkt 4.5

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o zmianę
w porządku obrad.
•

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 32, 33, 34
Głosowało – 21 radnych (wydruk nr 1)
Za przyjęciem wniosku – 20 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Punkt został przyjęty do porządku obrad i projekty będą rozpatrywane jako: 4.3, 4.4. i
4.5.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach w kształcie:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
4.1 w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxx w sprawie pogorszenia się warunków terapii
psychologicznej

w

Miejskim

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

w

Rudzie

Śląskiej

(druk nr 30/19)
4.2 w sprawie skargi złożonej przez xxxx na niegospodarność w zarządzaniu miastem Ruda Śląska,
inne nieprawidłowości, traktowanie przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej oraz nieprawidłową
opiekę lub jej brak ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk
nr 31/19)
4.3 w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 32/19)
4.4 w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxxx na postępowanie wobec jej osoby Dyrektora
Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Rudzie

Śląskiej

oraz

złożonego

przez skarżącą ponaglenia spowodowanego bezczynnością w rozpatrywaniu przez Radę Miasta
Ruda Śląska skargi z dnia 11 października 2018 r. (druk nr 33/19)
4.5 w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska w związku z
brakiem zgody na najem gruntu pod budowę garażu (druk nr 34/19)
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
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7. Oświadczenia radnych.
8. Zakończenie sesji.
Głosowało – 20 radnych (wydruk nr 2)
za przyjęciem porządku obrad – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.

Porządek został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji.

Pkt 3 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres międzysesyjny.
Zastępca Prezydenta Miasta p.Krzysztof Mejer przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta w okresie międzysesyjny.
„W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady
Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019,
2) działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:
1)

Odprawa roczna Policji
24 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji odbyła się odprawa roczna, podczas której
przedstawione

zostały

efekty

pracy

rudzkich

policjantów

w

ubiegłym

roku.

Z przedstawionych danych wynika, że z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa
w mieście. W porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba wszczętych postępowań, kradzieży
samochodów czy zniszczenia mienia. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie jedną
czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność sprawców przestępstw.
2)

Nieznany dworzec w Chebziu
W piątek 25 stycznia w zrewitalizowanej przestrzeni zabytkowego dworca w Chebziu odbył się
wernisaż wystawy fotografii Joanny Helander oraz Arkadiusza Goli, połączony z promocją książki
„Nieznany dworzec”. Wystawę będzie można jeszcze oglądać do 22 lutego.

3) 15-lecie PUP w Rudzie Śląskiej
W ramach 15–lecia działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz 100. rocznicy funkcjonowania w
Polsce publicznych służb zatrudnienia rudzki urząd pracy 28 stycznia zorganizował konferencję.
Była ona okazją do podsumowania dotychczasowej działalności placówki, prezentacji
osiągniętych efektów oraz wpływu na sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości w mieście.
4)

Zgromadzenie GZM i Konwent Prezydentów ŚZGiP
We wtorek w Katowicach odbyło się zgromadzenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,
podczas którego m.in. zaprezentowana została koncepcja Kolei Metropolitalnej. Tego samego
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dnia w naszym mieście odbył się natomiast konwent prezydentów miast na prawach powiatu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miejscem spotkania był zrewitalizowany dworzec w
Chebziu.
5)

Odbiór drogi rowerowej
Do użytku została przekazana droga rowerowa przy ul. 1 Maja w rejonie ulicy Hallera, wraz ze
szlakiem

rowerowym.

W

ramach

inwestycji

przebudowane

zostało

oświetlenie

po wschodniej stronie ulicy 1 Maja objętej zadaniem oraz skrzyżowanie ulic 1 Maja
i Hallera, gdzie została też wymieniona sygnalizacja świetlna. Koszt inwestycji wyniósł prawie
2,6 mln zł, z czego 1,25 mln zł pochodziło z dofinansowania Metropolitalnego Funduszu
Solidarności.
W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent
Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane”.

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał:
4.1 w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxx w sprawie pogorszenia się warunków terapii
psychologicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 30/19)
•

wprowadzenie do projektu – pani Dorota Tobiszowska Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
Głosowało – 21 radnych (wydruk nr 3)
za przyjęciem uchwały – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.24.2019.

4.2 w sprawie skargi złożonej przez xxxx na niegospodarność w zarządzaniu miastem Ruda
Śląska, inne nieprawidłowości, traktowanie przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej oraz
nieprawidłową opiekę lub jej brak ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej (druk nr 31/19)
•

wprowadzenie do projektu – pani Dorota Tobiszowska Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta.
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•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
Głosowało – 20 radnych (wydruk nr 4)
za przyjęciem uchwały – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.25.2019.

4.3

w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 32/19)
•

wprowadzenie do projektu – pani Dorota Tobiszowska Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
Głosowało – 23 radnych (wydruk nr 5)
za przyjęciem uchwały – 23 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.26.2019.

4.4 w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxxx na postępowanie wobec jej osoby Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącą
ponaglenia spowodowanego bezczynnością w rozpatrywaniu przez Radę Miasta Ruda Śląska skargi
z dnia 11 października 2018 r.(druk nr 33/19)
•

wprowadzenie do projektu – pani Dorota Tobiszowska Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
Głosowało – 23 radnych (wydruk nr 6)
za przyjęciem uchwały – 23 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.27.2019.
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4.5 w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska w związku z
brakiem zgody na najem gruntu pod budowę garażu (druk nr 34/19)

•

wprowadzenie do projektu – pani Dorota Tobiszowska Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta.

•

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
Głosowało – 23 radnych (wydruk nr 7)
za przyjęciem uchwały – 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny.
Uchwała została podjęta przyjmując numer PR.PR.0007.28.2019.

Pkt. 5 Interpelacje i zapytania.
Radni nie zgłosili interpelacji lub zapytań

Pkt 6 Wolne wnioski.
p.Witold Hanke wniósł, aby w przypadku uchwał skargowych gdzie mowa jest o braku właściwości do
rozpatrzenia skargi, pozyskać informację na temat finału sprawy.

Pkt. 7 Oświadczenia radnych.
Radni nie zgłosili oświadczeń.

Pkt 8. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca poinformowała zebranych o terminach kolejnych sesji :
•

po zakończeniu obecnej sesji o godz. 15:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja zwołana na
wniosek Prezydenta Miasta,

•

28 lutego 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się zgodnie z planem sesja robocza.
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Przewodnicząca Rady Miasta p. Aleksandra Skowronek zamknęła sesję słowami: „Zamykam
siódmą sesję Rady Miasta Ruda Śląska ”.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Marta Bilska – Meder

Przewodnicząca
Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Wesoły

Kazimierz Myszur
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