Protokół ze wspólnego posiedzenia:
- Komisji Strategii i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 9,00 w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Lista obecności członków Komisji i gości stanowi kolejno załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu.
Ad 1.
Radny A. Króliczek powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Strategii i Ochrony Środowiska
po uzgodnieniu z Przewodniczącymi pozostałych dwóch Komisji został zobowiązany
do prowadzenia tej Komisji w tematach ogólnych, w związku z tym otwiera posiedzenie łączonych
Komisji.
Ad 2.
Porządek obrad.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? Uwag nie było, w związku
z tym zaproponował wprowadzenie w pkt. 4 podpkt. i) wydanie opinii do projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. nieruchomości położonej przy ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim.
Porządek obrad wraz z wprowadzonym dodatkowo punktem został jednogłośnie przyjęty
do realizacji i stanowi załącznik nr 1 do protokołu (ilość głosów: za-13, nieobecni – J. Zemło,
J. Grabowiecki).
Ad 3.
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wodzisławia Śląskiego
do roku 2015 w perspektywie działań na lata 2016-2019” za lata 2012-2013. Zreferowała pani
Jolanta Kalarus Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji poprosił Panią J. Kalarus Kierownika Referatu OŚ o krótkie zreferowanie
ww. raportu.
Kierownik Referatu OŚ pani J. Kalarus powiedziała, że ustawa Prawo ochrony środowiska w celu
realizacji polityki ochrony Środowiska nakłada na miasto obowiązek opracowania programów
ochrony środowiska. Dodała, że przygotowany raport dotyczy Miasta Wodzisławia Śląskiego
za lata 2012-2013. Zauważyła, że został sporządzony w formie tabelarycznej dla przejrzystości
z podziałem na poszczególne działy takie jak: gospodarka wodno - ściekowa, ochrona powietrza
ziemi i gleb, ochrona powietrza, ochrona przyrody, ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, gospodarka odpadami. Zapytała, czy ma zreferować pokrótce każde
z działów?
Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy jest taka potrzeba?
Członkowie Komisji zauważyli, że nie ma takiej potrzeby, gdyż każdy z radnych ww. raport
otrzymał w wersji elektronicznej, co pozwoliło na szczegółowe zapoznanie się z nim.
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Radny A. Żabicki powiedział, że radnych głównie interesowałaby przyszłość. Dodał, że minione
sprawy radnych nie interesują.
Kierownik Referatu OŚ pani J. Kalarus powiedziała, że jest to raport z wykonania programu
ochrony środowiska za lata 2012-2013. Dodała, że jeżeli będzie taka potrzeba, to o planach
poinformuje w późniejszej części punktu.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do ww. raportu?
Pytań nie było.
Ad 4.
a) do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2015 rok. Zreferował pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) poprosił Skarbnika Miasta o zreferowanie ww. projektu
uchwały.
Skarbnik Miasta pan T. Bednorz powiedział, że uchwała budżetowa w §1 pkt. l określa łączną
kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 136.281.814 zł, z czego dochody bieżące
w kwocie 122.079.858 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.201.956 zł. Zauważył, że zgodnie
z definicją dochody bieżące, to dochody nie będące dochodami majątkowymi. Natomiast
w pkt. 2 określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie
135.822.545 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 116.771.587 zł oraz wydatki majątkowe
w kwocie 19.050.958 zł. Powiedział, że dochody i wydatki są podzielone na bieżące i majątkowe,
dlatego gdyż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych rada nie może uchwalić budżetu,
w którym dochody bieżące byłyby niższe od wydatków bieżących. Zauważył, że w przypadku
budżetu Miasta na 2015r. różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest
dodatnia i wynosi 5.308.271 zł i jest to tzw. nadwyżka operacyjna. Powiedział, że w pkt. 3 określa
się plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w tym m.in.
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 896.924 zł. Nadmienił, że PwiK
od kilku lat prowadzi inwestycję finansowaną z Funduszu Spójności polegającą na budowie
kanalizacji w 4 gminach: Wodzisławiu, Radlinie, Gorzycach i Marklowicach, jednakże na realizację
tego zadania Przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie
42.062.641 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 15.077.631,02 zł, a wkład Miasta Wodzisławia Śl.
w to przedsięwzięcie wynosi 40,14%, stąd udział w poręczeniu kredytu w Banku Gospodarstwa
Krajowego wynosi 18.576.965 zł a pożyczki w WFOŚiGW wynoszą 6.447.159 zł. Dodał,
że poręczenie z tego tytułu w roku 2015 wynosi 896.924 zł. Stwierdził, że w pkt. 4 określa
się planowaną nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 459.269 zł. Dodał, że zgodnie z ustawą
o finansach publicznych jeżeli dochody budżetu są wyższe od wydatków wtedy mowa jest
o nadwyżce, a gdy sytuacja jest odwrotna mowa jest o deficycie budżetu i konieczne jest
zaciągnięcie jakieś pożyczki. Powiedział, że w pkt. 5 określa się łączną kwotę planowanych
przychodów budżetu Miasta w wysokości 2.400.000 zł i są to planowane do zaciągnięcia w roku
przyszłym pożyczki i kredyty na rynku krajowym. Natomiast w pkt. 6 określa się łączną kwotę
planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.859.269 zł z tego 2.000.000 zł przypada
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na wykup obligacji, a 859.269 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW
i jest to 13 pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2014. Kolejny pkt. 7 określa limit zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiący załącznik nr 1 do uchwały i dotyczy:
pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na kwotę 10.000.000 zł, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.699.000 zł; spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów na kwotę 2.400.000 zł. Powiedział, że jeżeli Miasto otrzymuje jakieś środki z Unii
Europejskiej, to najpierw Miasto musi te środki wydać a dopiero później ubiegać się o ich
refundację. W związku z powyższym, Miasto musi mieć dane środki we własnym budżecie, a jeżeli
takich środków nie ma w budżecie można na ten cel zaciągać pożyczkę lub inne zobowiązanie
a później spłacać je z tytułu otrzymanych środków. Następnie w pkt. 8 określa się łączną kwotę
poręczeń do wysokości 1.000.000 zł. Natomiast w pkt. 9 określa się kwotę wydatków
przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości 896.924 zł. Zauważył, że w związku ze zmianą
ustawy o finansach publicznych kwotę poręczeń należy uwzględniać przy obliczaniu wskaźnika
zadłużenia począwszy od okresu zakończenia realizacji inwestycji. Powiedział, że w pkt. 10 określa
się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta w 2015r. wynikające z odrębnych ustaw,
a mianowicie: określenie w budżecie Miasta kwoty z tytułu wydawania koncesji za sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.110.000 zł
oraz określenie w budżecie Miasta kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie w wysokości 6.090.640 zł. Stwierdził, że w pkt. 11 wyodrębnia się w budżecie
Miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych Rad Dzielnic
w wysokości 1.000.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50%
kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału
powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni Miasta zgodnie z tabelą nr 4.
Następnie w pkt. 12 są wskazane upoważnienia Prezydenta Miasta do: udzielania poręczeń
i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł, lokowania wolnych środków na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, samodzielnego zaciągania zobowiązań
do wysokości wynikającej z planu finansowego, przekazywania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału
klasyfikacji budżetowej, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetowego Miasta w wysokości 10.000.000 zł, wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 1.699.000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów do wysokości 2.400.000 zł. Poinformował, że w § 2
uchwały ustala się załączniki do uchwały budżetowej w postaci: zestawienia planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiące załącznik nr 2 do uchwały oraz planu przychodów
i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
Następnie w §3 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł oraz tworzy się rezerwę celową
w wysokości 268.332 zł w całości przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe. Zauważył, że rezerwa
ogólna nie może być mniejsza niż 0,1% wydatków budżetowych, a nie większa niż 1% wydatków
budżetowych, a obydwie rezerwy nie mogą być większe niż 5% wydatków budżetowych. Następnie
w §4 z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
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terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 9.345.931 zł, wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł oraz realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.820.475 zł. Stwierdził,
że jeżeli chodzi o plan dochodów na 2015, to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
planuje się w kwocie 43.941.716 zł i jest ona wyższa od kwoty projektowanej w budżecie na rok
2014 o prawie 8%. Nadmienił, że jest to kwota podawana przez Ministerstwo Finansów
i jest to kwota szacunkowa, tzn. że Ministerstwo Finansów nie bierze żadnej odpowiedzialności
za realizację tej kwoty i co roku ta kwota podlega bardzo dużym wahaniom. Zauważył, że w roku
2008 dochody z tego tytułu wyniosły 33.451.872 zł, a w roku 2008 kiedy to Polskę dopadł kryzys
to w roku 2009 kwota spadła o ponad 5 mln zł. Dodał, że dochody sprzed kryzysu osiągnięto
dopiero w roku 2012. Powiedział, że od roku 2012, ta kwota systematycznie rośnie. Stwierdził,
że następną pozycją są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie
800.000 zł i jest to wyższa kwota niż w roku 2014, ze względu na wyższe wykonanie w tym roku.
Powiedział, że jeżeli chodzi o wpływy z podatków, to są one nieznacznie wyższe niż planowanie
w roku 2014, gdyż na rok 2015 nie uchwalono podwyżki stawek podatków, które pozostały
na poziomie roku 2014. Stwierdził, że jeżeli chodzi o wpływy z opłat to największą pozycja jest
kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. kwota 6.090.640 zł i jest to kwota wyższa
od kwoty planowanej na 2014r. o 1.600.000 zł. Nadmienił, że planowana kwota jest wyższa
z uwagi na to, iż od czasu obowiązywania ustawy, tj. od 1.07.2013 do końca roku 2014
do gospodarki śmieciowej musiano dołożyć z budżetu Miasta z innych pozycji, a ustawa zakładała,
iż gospodarka śmieciowa ma być samofinansująca, czyli stawki śmieciowe powinny być tak
uchwalone żeby finansować koszty związane z odbiorem śmieci i nie przeznaczać ewentualnej
nadwyżki na inne cele. Zauważył, że gdyby nie zmieniono stawek w roku 2015, to przez 2,5 roku
obowiązywania tej ustawy ta różnica byłaby ok. 1.600.000 zł. Dodatkowo Parlament przyjął kolejną
nowelizację ustawy śmieciowej, m.in. ta nowelizacja nie przewiduje stawki za niesegregowanie
odpadów i np. jeżeli 4.200 osób zamieszkałych w domach jednorodzinnych nie segreguje odpadów,
to po zmianie tej ustawy, niesegregowanie będzie karane mandatami i w związku z tym dochody
z tego tytułu jeszcze się obniżą. W związku z powyższym na pewno po podpisaniu ustawy przez
Prezydenta RP trzeba będzie się tym tematem ponownie zająć. Stwierdził, że jeżeli chodzi
o dochody z majątku gminy, to są mniejsze niż w roku 2014, głównie dlatego, że w roku 2014
sprzedano dużą halę na ul. Marklowickiej, która była wynajmowana i nie będzie w przyszłym roku
dochodów z tego tytułu. Powiedział, że jeżeli chodzi o subwencję ogólną tj. kwota 27.957.491 zł
wyższa o ponad 1.000.000 zł niż w roku 2014. Nadmienił, że subwencja ogólna dzieli
się na 3 części, tj: część oświatową – 25.728.087 zł, część równoważącą – 399.107 zł, część
wyrównawczą – 1.830.297 zł. Zauważył, że subwencja oświatowa ma zabezpieczać wydatki
osobowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz stołówek szkolnych, jednak
w przypadku Miasta nie zabezpiecza tej kwoty i niedobór stanowi 2.121.568 zł. Powiedział,
że jeżeli chodzi o różnicę w wydatkach na całą oświatę to wydajemy 20 mln zł powyżej
otrzymywanej subwencji oświatowej. Stwierdził, że jeżeli chodzi o subwencję wyrównawczą,
to otrzymują ją gminy, w których dochód na jednego mieszkańca gminy jest niższy od 92%
średniego dochodu podatkowego na mieszkańca kraju. Poinformował, że dochód na jednego
mieszkańca Wodzisławia Śl. wynosi 1.270,95 zł i stanowi 88,56% wskaźnika dochodu, czyli jest
mniejszy od wskaźnika na jednego mieszkańca kraju, stąd też Miasto otrzymało subwencję
wyrównawczą. Stwierdził, że dochody majątkowe planowane są w wysokości 14.201.956 zł w tym:
dochody własne – 5.643.500 zł, dotacje celowe - 6.645.715 zł, dotacje i środki na finansowanie
wydatków z udziałem Unii Europejskiej – 1.699.000 zł oraz inne dotacje – 213.741 zł. Powiedział,
że z kolei tabela nr 4 dotycząca planowanych wydatków na działalność jednostek pomocniczych –
Rad Dzielnic to w ubiegłym roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatkowania tych
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środków i stwierdziła, że te środki są wydatkowane niezupełnie zgodnie z podziałem terytorialnym
Miasta na dzielnice. Zauważył, że różnica ta zgodnie z informacją specjalisty ds. informacji
przestrzennej wynikała z faktu, iż w 1996r. gdy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej powołano
jednostki pomocnicze opierano się na ręcznym podziale Miasta tzw. planimetr, natomiast przy
obecnych technikach cyfrowych i możliwościach, które obecnie są dokonano bardzo dokładnego
podziału i stąd te różnice. Zauważył, że różnice dotyczą wszystkich Dzielnic, przy czym
3 Dzielnice tj. Kokoszyce, Nowe Miasto i Wilchwy mają różnice na plus, a pozostałe na minus.
Dodał, że najwięcej zyskała Dzielnica Wilchwy, natomiast straciła Dzielnica Stare Miasto.
Poinformował, że załącznik nr 2 stanowi uzasadnienie Prezydenta Miasta do ww. projektu uchwały.
Poinformował, że zadłużenie Miasta na rok 2015 planowane jest w kwocie 52.138.427 zł.
Następnie przedstawił autopoprawki do proponowanego budżetu na 2015r.:
• kwoty 150 zł - dotacji celowej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe na realizację
zadań obrony cywilnej z budżetu Wojewody,
• kwoty 160.000 zł – w ramach przeniesienia między rozdziałami, z rozdziału 60016 drogi
publiczne gminne do rozdziału 90095 pozostała działalność na Rodziny Park Rozrywki.
• kwoty 115.236 zł - przeniesienie między rozdziałami Placówki Wsparcia Dziennego
„Dziupla”, która to jest przenoszona z rozdziału 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcza
do rozdziału 85206 wspieranie rodziny,
• kwoty 44.574 zł – przeniesienia między rozdziałami MOPS, z rozdziału 85219 środki
pomocy społecznej do rozdziału 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
• na str. 29 powstała omyłka przy opisie dotacji 1.400.000 zł gdyż jest zapis „dotacja
majątkowa dla powiatu na projekt drogi głównej południowej”, a powinno być „dotacja
majątkowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 5002 S ul. Chrobrego
w Wodzisławiu Śl. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II”.
Stwierdził, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Miasta przesyła projekt budżetu
do Rady Miejskiej, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nadmienił, że RIO w Katowicach
wydało opinię pozytywną do przedłożonego przez Prezydenta Miasta projektu budżetu na 2015 rok.
Następnie przedstawił zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dlatego,
iż te zadanie nie są widoczne w projekcie budżetu:
• rozdział 60016 –remont ulicy Gawędy (od skrzyżowania z ulicą Kopernika na wysokości
posesji nr 93 do pierwszego łuku w prawo) - 115 tys. zł – dysponent IAG,
• rozdział 80101 – budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców
dzielnicy Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa - 50 tys. zł – dysponent ZSP 6,
• rozdział 80104 - plac zabaw dla dzieci przy PP 15 - 30 tys. zł dysponent PP15
• rozdział 90004 - rewitalizacja stawu w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim -174 tys. zł
- dysponent SKM,
• rozdział 92109 - Miraż tańczy – 50 tys. zł – dysponent WCK,
• rozdział 92604- ,,Balaton”- miejsce atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji - 183 tys. zł dysponent MOSiR „Centrum”,
• rozdział 92604 - termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę LKS Naprzód 46
Zawada – 248.435 zł – dysponent MOSiR „Centrum”,
• rozdział 92695 - Trasy rowerowe i spacerowe - 88.394 zł - dysponent MOSiR „Centrum”.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) zapytał, czy są pytania? Poprosił, aby w pierwszej kolejności
pytania zadawali radni, a później goście, mieszkańcy.
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Radna T. Rybka zapytała:
- dlaczego zmniejszono środki w wysokości 160 tys. zł na zadaniu pt. „Projekt i budowa
wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem”?
- czy oprócz priorytetowych zadań inwestycyjnych, które są wyliczone w ww. projekcie budżetu
dotyczących przebudowy dróg planuje się coś w sprawie II etapu drogi do kaplicy do kościoła na
Wilchwach? Dodała, że Rada Dzielnicy jeśli chodzi o finansowanie tego odcinka drogi wywiązała
się niejako z 3 - letniego dofinansowania pierwszego odcinka drogi i pozostał drugi odcinek
do zrobienia. Powiedziała, że we wrześniu składała wniosek odnośnie tego zadania i otrzymała
zapewnienie na piśmie, iż ta droga zostanie włączona do zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu
Miasta na 2015. Nadmieniła, że zapoznawszy się z ww. projektem uchwały budżetowej tego
zadania nie dostrzegła, w związku z tym zapytała, czy ta droga będzie kontynuowana? Zauważyła,
że mieszkańcy będą oczekiwać dokończenia tego zadania. Poprosiła o wyszczególnienie zadań
w dziale 801 na stronie 16 ww. projektu uchwały budżetowej.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że jeżeli chodzi o autopoprawki do ww. projektu
uchwały budżetowej spowodowane były przede wszystkim koniecznością znalezienia kwoty
na zadania związane z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego Budowa
Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza. Dodał, że zgodnie z procedurą ustaloną z Urzędem
Marszałkowskim obecnie trwa inwentaryzacja placu budowy i przygotowuje się do kilku procedur
przetargowych tj. od 5 do 7, a także zlecenia części zadania po uzyskaniu zgody w ramach
procedury inhaus. Część tych zadań trzeba będzie zapłacić pomiędzy 1 stycznia 2015r.
a styczniową sesją Rady Miejskiej. W związku z powyższym zabezpiecza się kwotę, o której mówił
Skarbnik Miasta do dokonania płatności w okresie pomiędzy sesjami. Dopiero po zamknięciu roku
budżetowego 2014 będzie w stanie wyliczyć wszystkie wolne środki na tym zadaniu
i zawnioskować na sesji w styczniu o dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków na tym zadaniu. Przesunięcie tej kwoty z tego projektu w żaden sposób nie wpływa
na termin realizacji tego zadania. Dodał, że z tej pozycji można było w sposób bezpieczny
przenieść środki. Zauważył, że jest to takie finansowanie pomostowe. Na chwilę obecną nie ma
zagrożenia dla terminu wykonania tego projektu, więc nie jest to absolutnie związane z zerwaniem
projektowania dróg na KWK 1 Maja, zresztą to zadanie znalazło się jako jedne z priorytetów
inwestycyjnych Miasta. Dodał, że wydziały i jednostki złożyły zapotrzebowanie na kwotę 150 mln
zł. Założenie było proste, budżet musi być zbilansowany i nie powinien być budżetem
deficytowym, dlatego trzeba było dokonać cięć i złożono wstępny projekt w zakresie wydatków
na drogi na kwotę 15 mln zł. Podjęto bardzo trudną decyzję, iż przede wszystkim realizuje się te
zadania, które z punktu widzenia rozwoju miasta na chwilę obecną są ważne. I dlatego musiał
podjąć decyzję, iż to zadanie i nie tylko to z tego budżetu musiało zostać wykreślone. Na ten
moment nie było możliwości zaprojektowania zgłaszanych wniosków inwestycyjnych w zakresie
dróg miejskich, szczególnie, że na komisji poprzedniej kadencji w miesiącu sierpniu w Służbach
Komunalnych Miasta, komisja wystosowała wniosek do Prezydenta Miasta w którym wskazano
remont ul. Chrobrego. Nadmienił, że na Komisji mówiono również o innych priorytetach
m.in. to budowa łącznika ul. Młodzieżowa - Olszyny zgłoszona do Programu Przebudowa Dróg
Lokalnych i remont na ul. Akacjowej, który również jest zgłaszany do programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Powiedział, że na tej komisji informował i podkreślał, iż takie wyznaczenie priorytetów
odbędzie się kosztem innych inwestycji na terenie Miasta, co zostało zapisane w protokole.
Zauważył, że radna Pani T. Rybka nie była członkiem tej komisji. W odpowiedzi na wniosek, który
złożyła radna zapisano, iż to zadanie zostanie ujęte w projekcie prac planistycznych, podczas
których ten projekt został zdjęty, w związku z potrzebą zbilansowania budżetu i utrzymano tylko te
najważniejsze zadania, które zostały zgłoszone do Narodowych Programów Przebudowy Dróg
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Lokalnych. Na chwilę obecną nie ma żadnej kwoty na zadanie, o które radna pyta, będzie to wola
rady na chwilę obecną. Zauważył, że nie jest wstanie wskazać środków na ten cel. Poinformował,
że w dziale 801 planuje się realizację następujących inwestycji w ramach oświaty:
- termomodernizacja SP nr 3 - zgodnie z posiadaną dokumentacją projekt ten został włożony
do pakietu promocyjnego zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach RPO 2015-2020.
Dodał, że projekt na chwilę obecną spełnia wskaźniki, w związku z powyższym
po uszczegółowieniu regionalnego programu operacyjnego utrzymano w mocy te parametry
inwestycyjne, jakie były jeśli chodzi o termomodernizację, w związku z tym to zadanie powinno
się obronić i będzie realizowane przy pomocy tych środków w latach przyszłych. Oczywiście
na pierwszym etapie będzie wymagana aktualizacja tego projektu.
- projekt termomodernizacja Gimnazjum nr 2 - ten projekt nie spełni wskaźników Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2015-2020. W związku z powyższym
będzie konieczne wykreślenie tego projektu z realizacji, bo nie pozyska on zewnętrznych środków
na ten cel, chyba, że radni wskażą inne środki budżetowe do zrealizowania tego z własnych źródeł
budżetowych lub dotacji unijnych.
Jeżeli chodzi o pozostałe placówki to chce się kontynuować rozpoczęty w roku poprzednim
program termomodernizacji i dociepleń szczególnie w tych obiektach, gdzie są największe straty
na cieple, gdzie w okresie zimowym, ponosi się wysokie koszty ogrzewania. Są to zadania:
- kontynuowanie termomodernizacji ZSP nr 2– wstępnie planowane w kwocie 60 tys. zł,
- kontynuowanie termomodernizacji ZSP nr 5 – 30 tys. zł,
- kontynuowanie termomodernizacji ZSP nr 6 – 60 tys. zł,
- kontynuowanie termomodernizacji SP nr 2 – 80 tys. zł,
- kontynuowanie termomodernizacji SP nr 10 – 120 tys. zł,
- ZS nr 1 w zakresie dachu – 40 tys. zł,
- ZS nr 3 w zakresie dachu (kontynuacja) - 80 tys. zł.
Zauważył, że planuje się także wykonać - rozpocząć termomodernizację w PP nr 6, 15 i 18
w kwocie na każde po 40 tys. zł oraz remont dachu w PP nr 19 na kwotę 60 tys. zł. Dodał, że takie
inwestycyjne kwoty mieszczą się w dziale Oświaty 801 w rozdziałach 101, 104 i 110.
Poinformował, że jeżeli chodzi o rozwój kultury m.in. wyrażany przez rozdział 921 to nie patrzy
się tylko przez pryzmat tych 40 tys. zł, a przez pryzmat całości, bo bardzo dużo zadań, także
w dzielnicy Wilchwy działo się przy współpracy poprzez projekty realizowane przez WCK, gdzie
przekazuje się bardzo duże dofinansowanie; poprzez Biblioteki, a szczególnie jej filie realizuje
się bardzo wiele ciekawych projektów. Nadmienił, że Miasto przekazuje bardzo dużą dotację
na funkcjonowanie biblioteki, a warto wspomnieć, że jest to miejska i powiatowa biblioteka
publiczna, a dotacja miasta jest nie współmiernie wyższa do dotacji powiatu wodzisławskiego
na funkcjonowanie tej placówki. Animowanie kultury odbywa się także przez Muzeum i warto
wspomnieć, że Wodzisław jest jedyną gminą, która na terenie powiatu wodzisławskiego
ma placówkę muzealną mimo, że wiele opracowań i zabytków dotyczy całego terenu powiatu
wodzisławskiego i tutaj najlepszym przykładem jest gmina Lubomia, gdzie bardzo dużo opracowań
i zasobów źródłowych jest w zasobach naszego Muzeum właśnie dot. tamtej gminy, a jednak
to miasto Wodzisław wzięło na siebie odpowiedzialność i koszt prowadzenia tej placówki.
Oczywiście w mieście funkcjonuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powiedział, że bardzo cieszy go ten głos, gdyż uważa, iż kultura jest bardzo ważnym obszarem i tak
jak powiedział, stara się we wszystkich tych jednostkach szukać środków i stara się wspierać
placówki oświatowe w pozyskiwaniu środków europejskich, a liczy się na to, iż dyrektorzy
menadżerowie wykażą dużo dobrej woli, otwartości na pomysły w nowej strukturze planowania
i wiele tych projektów będzie realizowanych może bezpośrednio nie z pieniędzy Miasta a właśnie
ze środków z europejskiego funduszu transgranicznego, bo już nowe nabory powoli
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są uruchamiane. Zauważył, że zobaczy się jakie projekty będą ogłaszane w ramach tzw. projektów
miękkich z Rozwoju Kapitału Ludzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zauważył,
że oczywiście nie może radnej zabronić złożenia odpowiedniego wniosku budżetowego, jeżeli
chodzi o przesunięcie.
Radna T. Rybka powiedziała, że w tym momencie nasuwa się jej wniosek, iż takie jednostki ,jak
muzeum musiałby się starać o dotację z powiatu.
Prezydent Miasta pan M. Kieca odpowiedział, że tak.
Radny J. Zemło powiedział, że przeglądając budżet nie znalazł kilku zadań, które miały zostać
w budżecie ujęte, a o których mówiono na spotkaniu z mieszkańcami podczas omawiania Strategii
Rozwoju Miasta, a chodzi mu o ul. Szybową. Dodał, że ta ulica na dzień dzisiejszy nie spełnia
parametrów drogi publicznej do poruszania się w dwóch kierunkach. Nadmienił, że jest optymistą
i myśli, że ta obietnica była trochę na wyrost, a po drugie chyba trzeba sprawdzić tam sprawy
własnościowe. Zapytał, czy remont ul. Szybowej w tym roku będzie ujęty, jako zadanie
inwestycyjne w dosyć szybkiej ścieżce, aby przeprowadzić tam jeszcze sprawy własnościowe,
czy w tym roku zostaną uwzględnione sprawy własnościowe, a wykonanie tego zadania zostanie
ujęte w budżecie na przyszły rok? Dodał, że bardzo ceni dane publicznie słowo przez Prezydenta
Miasta, że ta ulica w jakiś tam sposób zostanie uwzględniona i wyremontowana. Zauważył,
że wielu zaskoczyła informacja w załączniku nr 4 dot. podziału środków na dzielnice Miasta
i ma nadzieję, że otrzyma dokładniejszą informację z Wydziału Finansowo-Budżetowego
co spowodowało, iż środki w przypadku niektórych Rad Dzielnic uległy zmniejszeniu. Jeżeli
nie rozważy się podniesienia tej kwoty - a ograniczy się w tej chwili do dzielnicy Zawada –
to w dzielnicy Zawada będzie w szybkim tempie postępowała degradacja dróg gminnych, gdyż
są to jedyne środki, które dzielnica może przekazać na remont tych dróg. Zauważył, że jeśli chodzi
o łącznik ul. Młodzieżowej obok boiska o długości 80 m otrzymał informację z Wydziału IAG,
iż położenie asfaltu będzie kosztować 70 tys. zł. Dodał, że od 3 lat dzielnica przymierza się do tego
zadania i nie jest w stanie tego zrealizować, a w przyszłym roku budżet dzielnicy Zawada wynosi
nieco powyżej 60 tys. zł. Nadmienił, że łącznik ul. Paderewskiego – Oraczy remontowany
jest od dwóch lat i aby był już gotowy to trzeba wyłożyć ok. 50 tys. zł. Następnie ul. Konwaliowa,
ul. A. Dzika, ul. Młodzieżowa gdzie planuje się poprawę bezpieczeństwa. W związku z tym
zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwiększenie środków dla Rad Dzielnic. Nadmienił,
że radni poprzedniej kadencji składali wniosek o zwiększenie środków dla dzielnic. Powiedział,
że na stronie 43 ujęto zadanie dot. termomodernizacji budynku MOSiR, więc zakłada, iż to zadanie
zostanie zrealizowane.
Prezydent Miasta pan M. Kieca w odpowiedzi na pytanie w sprawie ul. Szybowej poprosił radnego,
aby wskazał miejsce w projekcie uchwały budżetowej gdzie znajduje się informacja, iż ul. Szybowa
zostanie wyremontowana?
Radny J. Zemło odpowiedział, że na stronie 25 w roku budżetowym 2015.
Prezydent Miasta pan M. Kieca odpowiedział, że w tym miejscu nigdy nie wskazuje się inwestycji.
Poprosił, aby zwrócić uwagę na stronę 11 w priorytecie Transport i Łączność 616 jest ogólny zapis
odnośnie wydatków majątkowych na drogi i jako radny wielu kadencji wie, iż w styczniu Rada
Miejska ustala zakres zadań w ramach tego priorytetu. Dodał, że w tym momencie nie może nigdzie
wyczytać, iż ul. Szybowej w tym zakresie nigdzie nie ma.
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Radny J. Zemło powiedział, że to nie Rada Miejska, ani też nie on przedstawił na spotkaniu
z mieszkańcami, iż jest szansa że ul. Szybowa zostanie ujęta.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że teraz radny powiedział, że nie jest ujęte w związku
z tym poprosił, aby radny powiedział, jak to wyczytał.
Radny J. Zemło odczytał to ze strony 25.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że z tego miejsca nigdy nie wskazuje się inwestycji
do realizacji.
Radny J. Zemło powiedział, że nie będzie się boksował tutaj z Prezydentem Miasta.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że nie zamierza się z nikim boksować.
Radny J. Zemło powiedział, że jeśli słowa Prezydenta Miasta znajdą pokrycie, iż będzie
się remontować ul. Szybową to chce już za to serdecznie podziękować.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że jeśli chodzi o środki Rad Dzielnic, to jest mu
przykro, że radny J. Zemło był nieobecny na sesji w sierpniu br. kiedy radna I. Kalinowska
przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli środków finansowych przeznaczonych na
poszczególne dzielnice Miasta oraz kontroli realizacji zadań Rad Dzielnic. W wyniku przyjęcia
przez Wysoką Radę tego protokołu trzeba było dokonać korekty, która została w budżecie już ujęta.
Dodał, że sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej z miesiąca sierpnia
br., a ilość głosów rozkładała się następująco za-15, nieobecni na sali J. Zemło, Z. Wistuba,
I. Skupień, M. Ganita, T. Rybka. W związku z tym powiedział, że mu może być tylko przykro,
iż radnego na sali wtedy nie było i nie zgłosił uwag do tego sprawozdania. Zauważył, że jego
obowiązkiem jest wykonywać sprawozdanie z kontroli przyjęte przez Radę Miejską, co niniejszym
uczynił w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.
Radny J. Zemło powiedział, że nie widzi związku bo mówiąc o zwiększeniu środków miał na myśli,
iż od 18 lat nie zostały zmienione środki dla Dzielnic i za kwotę, którą przyznano w tym roku
dzielnica nie jest w stanie mając 13 dróg gminnych w dzielnicy Zawada i kilka łączników lub
bocznych, gdzie sama ul. Szybowa składa się z 4 prawie kilometrowych odcinków dróg bocznych
zapewnić, aby te drogi nie ulegały degradacji. Powiedział, że jeżeli te zmiany wynikają
z obiektywnych czynników to prosił, aby je wyjaśnić. Dodał, że w poprzedniej kadencji składano
wnioski, aby zwiększyć środki dla Rad Dzielnic, co było bardzo ciepło przyjmowane na sali przez
radnych, jak i władzę wykonawczą. Nadmienił, że nie będzie teraz wskazywać gdzie, komu ile
zabrać, ale w miesiącu lutym będą do dyspozycji wolne środki, które z rożnych zadań pozostały,
więc wtedy będzie można dołożyć do środków dla dzielnic. Powiedział, że na pewno bardzo dobrze
zostałoby to odebrana przez mieszkańców, a każda złotówka zostałaby racjonalnie i sumiennie
zagospodarowana.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że nie będzie z radnym polemizował. Dodał, że rolą
organu wykonawczego jest wykonać uchwalony budżet. Zauważył, że jeżeli będzie taka wola
radnych i będą zgłoszone odpowiednie wnioski zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
i większość będzie za, to z przyjemnością będzie wykonywać wszystkie ustalone przez Radę
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Miejską zadania.
Radny A. Żabicki powiedział, że wiadomo, iż stara Rada podchodziła do tych zagadnień rutynowo.
Dodał, że on jako nowy radny, a w zasadzie już był radnym ale 8 lat temu zgadza się z radnym
Zemło, że podział tych środków jest znacząco niski. Dodał, że jego dzielnica Jedłownik-TurzyczkaKarkoszka to tak, jak by w sumie były 3 dzielnice w jednej. Zauważył, że 93 tys. zł na jego
dzielnicę jest stanowczo za mało. Nadmienił, że teren dzielnicy Nowe Miasto jest terenowo mały,
ale ludnościowo duży. Poinformował, że w jego dzielnicy jest bardzo dużo dróg.
Radny J. Grabowiecki powiedział, że te drogi prowadzą głównie do pól.
Radny A. Żabicki poprosił, aby mu nie przeszkadzać. Powiedział, że w ul. Miczurina na pograniczu
z Karkoszką nie ma wody bieżącej, a nie mówi już o kanalizacji. Dodał, że tego budżetu nie
uchwalał, nie był przy korekcie tego budżetu, ale na pewno w trakcie roku jakieś korekty,
przesunięcia wystąpią. Poprosił, aby dać też rządzić tym jednostkom, bo oni sami najlepiej wiedzą
na co te środki przeznaczyć. Powiedział, że władza nie jest w terenie tyle, ile radni, więc oni lepiej
wiedzą co i jak. Kolejny temat, który chce poruszyć to temat śmieci tj. deklaracje i niedobór
wpływów z tytułu opłat odbioru śmieci i uważa, że tutaj głównie chodzi o segregację i jeżeli ona się
zwiększy, to będą mniejsze dochody. Ciekawi go ile osób nie ma podpisanych umów, bo na pewno
takowe są i czy oddają te śmieci i poza tym w aspekcie zmieniającej się ustawy i jednostki takie jak
SKM będą mogły prowadzić tą działalność. Dodał, że są urządzenia do segregacji odpadów. Inne
podmioty, które wykonują te czynności na śmieciach zarabiają. Nadmienił, że się dziwi temu,
że tu jest ciągle niedobór i na pewno mieszkańcom grozi podwyżka z tytułu umów śmieciowych,
jeśli jest ten niedobór w wysokości 1 mln zł.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział, że jeżeli radny uważa, iż gdzieś jest niedobór środków
poprosił, aby zgodnie z prawami demokratycznymi złożyć wniosek o zmianę budżetu na tym
etapie. Dodał, że każdy z tutaj obecnych mógłby rozdzierać szaty i mówić, gdzie są niedobory
środków i co jest do zrobienia. Nadmienił, że trzeba zauważyć, iż żyje się w świecie ograniczonym
finansowo i jeśli chce się poważnie rozwiązywać problemy to trzeba byłoby taki zacny głos poprzeć
wnioskiem budżetowym z którego miejsca mają zostać przeniesione środki na zwiększenie środków
dla Rad Dzielnic. Na tej zasadzie każdy mógłby złożyć wniosek i zakończyć konkluzją, jak to robił
radny poprzedniej kadencji – którego tutaj już nie ma – mówiąc, „iż to Prezydent Miasta
jest od tego aby znaleźć środki”, a tak nie jest, bo Prezydent Miasta jest od wykonania budżetu
uchwalonego przez Radę Miejską i to Rada Miejska 30 grudnia br. zdecyduje jakim budżetem
i w jakim zakresie Prezydent Miasta będzie dysponować. Zauważył, że jeżeli te propozycje
nie odzwierciedlają zapotrzebowań jakieś grupy mieszkańców to należy złożyć wniosek budżetowy
i doprowadzić do głosowania, a on z pełną determinacją doprowadzi do realizacji tych zadań
w ramach sił i środków, które będzie miał przyznane i jeśli nie będzie miał przyznane to będzie
informować mieszkańców. Dodał, że on również mógłby zgłosić zadania nie załatwione od lat do
realizacji w dzielnicy Stare Miasto. Z kolei, jeżeli chodzi o SKM poprosił, aby przed
formułowaniem wniosków o charakterze strategicznym zapoznać się m. in. z dokumentami
przygotowanymi przez Wydział FB odnośnie sposobu rozliczania opłaty i obowiązku, które ciążą
na Prezydencie Miasta i Radzie Miejskiej, ponieważ to nie jest taki system, iż powoła się firmę
i ona sobie na czymś zarobi, gdzieś dopłaci. Nie zmienia tego znowelizowana ustawa, która
być może wejdzie w życie, jeżeli podpisze ją Prezydent i mówi jasno, że Miasto jest zobowiązane
do zapewnienia wywozu odpadów i sfinansowania tego systemu. Firma musi zapewnić wywóz
na instalację o charakterze regionalnym, gdzie instalacja SKM nigdy nie była i nie będzie taką
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instalacją, chyba że znajdzie się ktoś, kto zainwestuje od kilku do kilkunastu mln zł w tą instalację
i zbuduje porządny tzw. RIPO do obsługi. Więc jeżeli chcemy mówić poważnie, aby Służby
Komunalne Miasta to odbierały to należy tą firmę dofinansować kilkunastoma milionami złotych i
instalację przebudować do instalacji regionalnej. Dodał, że jeżeli taka wola Rady Miejskiej będzie
to trzeba wskazać kilkanaście milionów złotych, bez których mówienie o tym, że można cokolwiek
robić jest mówieniem o działalności nie zgodnym z tzw. ustawą śmieciową. Nadmienił, że on nie
będzie działać niezgodnie z polskim prawem. Poinformował, że ma uwagi, co do jakości tej
ustawy, bo doprowadziła do tego, że są problemy z linią sortowniczą, że być może będzie się
zwracać część dotacji za lata niewykorzystane tego produktu, chyba , iż znajdzie się inne
rozwiązanie. Powiedział, że można być dumnym z tego, że Rada Miejska poprzedniej kadencji
zrobiła wszystko, aby udało się przeprowadzić takie działanie na terenie miasta, aby wszyscy ludzie
znaleźli pracę. Dodał, że nie było osoby, która w wyniku likwidacji dosłownie z ustawy nie straciła
pracy. Nadmienił, iż Skarbnik Miasta mówił o danych, których część radnych nowej kadencji
nie zna, w związku z tym kompletny materiał znajduje się w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
Poinformował, że nowa ustawa m.in. zakłada, iż w stawkę powinny być wkalkulowane koszty takie
jak likwidacja dzikich wysypisk, które nie są najtańsze i to spowoduje podwyższenie wywozu
odpadów, a także koszt zakupu koszy ulicznych, czego do tej pory nie było, a coraz więcej
mieszkańców zwraca uwagę na ich brak. Dodał, że na pewno dyskusji na temat tej stawki
w przyszłym roku będzie bardzo dużo i z jednej strony ze względu na zamknięcie umowy, która
kończy się w 2015r., a z drugiej strony na konieczność ogłoszenia nowego przetargu z nowym
harmonogramem i nowym regulaminem na kolejne lata. Zauważył, że każdy ma na pewno uwagi,
czy te kubły muszą być wywożone tak często, czy jest zasadność czy nie, i jak wyglądają materiały
budowlane, a jak wielkogabaryty. Zauważył, że zwraca się uwagę na parametry budżetowe.
Przewodniczący Komisji Strategii (…) zapytał, czy są pytania?
Członek RD Stare Miasto pan J. Szebesta zapytał, co jest powodem obniżenia środków dla
Dzielnicy Stare Miasto?
Przewodniczący Komisji Strategii(...) powiedział, że Pan jest kolejnym, który zapytuje o to samo,
w związku z tym aby nie roztrząsać każdej dzielnicy osobno poprosił o przygotowanie w wersji
pisemnej szczegółowego wyliczenia oraz podania przyczyny tych zmian. Poprosił, aby również
przedstawiono to w wersji graficznej.
Skarbnik Miasta pan T. Bednorz powiedział, że rozumie,iż niezadowoleni są przedstawiciele tych
Rad Dzielnic, które po przeliczeniu otrzymały mniej środków. Poprosił, aby zwrócić uwagę
na problem z perspektywy tych minionych lat, bo powierzchnia ogółem Miasta się nie zmieniła,
a zmienił się tylko podział związany z tym, że pomiary są dokładniejsze niż 30 lat temu. Teraz
te dzielnice, które otrzymały więcej mogą powiedzieć, że były poszkodowane przez te poprzednie
lata. Dodał, że każdy kij ma dwa końce i nie rozpaczałby nad tym tematem, bo jest to obiektywne
wyliczenie. Nadmienił, że przedstawi szczegółową informację w tym zakresie do sesji. Poprosił,
aby się nad tym zastanowić, bo można do tematu podejść z różnych stron.
Przewodniczący ZD Stare Miasto pan A. Szymiczek zauważył, że dzielnicy Stare Miasto zabrano
najwięcej środków, bo ponad 50%.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby tą dyskusję już zostawić, bo nie będzie się polemizować.
Dodał, że do sesji wszyscy otrzymają szczegółową informację w tym zakresie, więc wtedy można
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dyskusję wznowić.
Przewodniczący ZD Stare Miasto pan A. Szymiczek poprosił o szczegóły zadania dot. rewitalizacji
obszaru Starego Miasta, na które przeznaczono środki w wysokości 166 600 zł.
I Z-ca PM Pan D. Szymczak powiedział, że te środki, które znalazły się w tej chwili są związane
ze środkami, które Prezydent Miasta wynegocjował w ramach środków Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego nowej perspektywy unijnej. Miastu udało się pozyskać środki
na kilkanaście zadań o charakterze inwestycyjnym. Zadanie rewitalizacja jest zadaniem bardzo
trudnym, ponieważ w nowej formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bądź regionalnych
inwestycji terytorialnych będzie zadaniem o charakterze inwestycyjno-społecznym. Obowiązkiem
jednostki pozyskującej środki na tzw. zadania inwestycyjne, czyli np. przebudowa płyty rynku,
budynku musi być powiązana z projektem społecznym tzn, że będą przeznaczone środki
na konkretną działalność, którą będzie miała efekt trwałości. Zauważył, że realizacja tych
projektów w ramach RIT-ów będzie bardzo trudna. Dodał, że czeka się jeszcze na wytyczne
od Marszałka Województwa Śląskiego. Zauważył, że ostateczny kształt tej rewitalizacji będzie
negocjowany z Urzędem Marszałkowskim. Ta kwota przeznaczona jest na prace koncepcyjne
i ewentualnie przedprojektowe.
Przewodniczący ZD Stare Miasto pan A. Szymiczek poprosił, aby informować Radę Dzielnicy
o pracach, jakie będą tam wykonywane.
Pan W. Kotyla zapytał, jaka kwota została przeznaczona na promocję Miasta i czy zawiera ona
wynagrodzenie pracowników?
Skarbnik Miasta pan T. Bednorz powiedział że promocja Miasta znajduje się w rozdziale 750 75
i na przyszły rok jest to kwota w wysokości 717 300 zł, w której zwarte jest wynagrodzenie
pracowników.
Pan W. Kotyla zapytał, ile to wynagrodzenie wynosi?
Skarbnik Miasta pan T. Bednorz powiedział, że wynosi 10 700 zł.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) zapytał, czy są jeszcze pytania? Więcej pytań nie było.
Przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały. Zapytał członków Komisji Strategii, kto jest za
przyjęciem ww. projektu uchwały?
Komisja Strategii (..) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok. ( ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) zapytał członków Komisji Oświaty, kto jest za przyjęciem
ww. projektu uchwały?
Komisja Oświaty(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok. ( ilość głosów: za-7).
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) zapytała członków Komisji Prawa(...) kto jest za przyjęciem
ww. projektu uchwały?
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Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok. ( ilość głosów: za-7).
b) do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia
Śląskiego na lata 2015-2025. Zreferował pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.
Skarbnik Miasta pan T. Bednorz powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika
z autopoprawek do uchwały budżetowej i przede wszystkim obejmuje okres roku budżetowego oraz
co najmniej 3 kolejnych lat. Natomiast, jeżeli jednostka budżetowa względnie ponosi jakieś
zobowiązania przez dłuższy okres np. z tytułu poręczeń to ta prognoza musi obejmować cały
ten okres do którego jednostka ma poręczenia, spłaty zobowiązań. Dodał, że wartości przyjęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki muszą być zgodne co najmniej
w zakresie wyniku budżetu tj. nadwyżka, deficyt i związane z tym kwot przychodów i rozchodów
oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zauważył, że nowy wskaźnik zadłużenia przy
poręczeniach jest dla jednostek budżetowych bardzo istotny. Poinformował że przy liczeniu tego
wskaźnika posługuje się nierównością matematyczną, po której z jednej strony czyli w roku
bazowym i np. w projekcie rokiem bazowym byłby rok 2015, to wtedy rozchody w tym roku
bazowym 2015 powiększone o odsetki od spłaty tych kredytów oraz o te poręczenia dzielone przez
dochód ogólny muszą być mniejsze lub równe od średniej ważonej z 3 poprzednich lat czyli z roku
2014, 2013, 2012 powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia i dzielone przez dochody w danym
roku budżetowym. Ważne jest aby nadwyżka operacyjna była wyższa, a także dochody z mienia
były wysokie. Jeżeli ten wskaźnik zadłużenia nie spełnia tej nierówności wtedy należy opracować
program naprawczy, który te relacje zmieni. Powiedział, że uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 te dane, które są zgodne z budżetem na dany rok oraz
zawiera w załączniku wykaz przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na przedsięwzięcia bieżące,
przedsięwzięcia majątkowe, które są w takich latach, w których jak daleko sięgają zobowiązania
Miasta z tytułu tych przedsięwzięć. Dodał, że 3 załącznik dotyczy objaśnień przyjętych do wartości,
a także projekt uchwały zawiera uzasadnienie. Poinformował, że tak jak przy uchwale budżetowej
projekt ww. uchwały jest wysyłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie dokonuje się oceny
tej prognozy, czy są wszystkie wyliczenia – o których przed chwilą mówił-, czy jest zgodność co do
WPF. Taka opinia spłynęła i jest opinią pozytywną. Zaznaczył, iż do WPF zostaną zgłoszone
autopoprawki na posiedzeniu Komisji Budżetu, ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa musi
być zgodna z poprzednim okresem Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec roku bieżącego,
który zależy od przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej (…) na rok bieżący.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) zapytał, czy są pytania? Pytań nie było. Przeszedł
do głosowania ww. projektu uchwały. Zapytał członków Komisji Strategii, kto jest za przyjęciem
ww. projektu uchwały?
Komisja Strategii (..) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2025 ( ilość
głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) zapytał członków Komisji Oświaty, kto jest za przyjęciem
ww. projektu uchwały?
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Komisja Oświaty(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2025 ( ilość
głosów: za-7).
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) zapytała członków Komisji Prawa(...) kto jest za przyjęciem
ww. projektu uchwały?
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2025 ( ilość
głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii (...) poinformował, że kolejne punktu porządku obrad dotyczą
Komisji Oświaty i Komisji Prawa(...), w związku z tym na ten czas ogłosił przerwę dla członków
Komisji Strategii(...).
Opinie Kom. Oświaty(...) oraz Komisja Prawa(...):
c) do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015”.
Zreferowała pani Joanna Stolarska Kierownik Biura Kultury, Sportu i Zdrowia.
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) zapytał, czy są pytania do ww. projektu uchwały?
Radna T. Rybka zapytała, czy coś się zmieniło do poprzedniego roku w tej sprawie?
Kierownik Biura KSiZ pani J. Stolarska powiedziała, że zostały zmienione zadania, które
są skierowane do organizacji pozarządowych. Dodała, że zmieniła się ilość tych zadań, a nie forma.
Radna T. Rybka zapytała, czy ta zmiana była na prośbę organizacji pozarządowych?
Kierownik Biura KSiZ pani J. Stolarska odpowiedziała, że tak.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały?
Komisja Oświaty(..) wydała jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2015” ( ilość głosów: za-7).
Komisja Prawa(...) wydała jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2015” ( ilość głosów: za-7).
d) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Rybnik w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w Punkcie Katechetycznym
Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Kościół dla Miasta” w Rybniku w roku szkolnym
2014/2015. Zreferowała pani Ludwika Kłosińska Naczelnik Wydziału Edukacji.
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Naczelnik Wydziału EDU pani L. Kłosińska powiedziała, że jeżeli w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają
w drodze porozumienia zasady prowadzenia punktów katechetycznych. Poinformowała, że wzorem
Rybnika i Zabrza, z którymi Miasto zawiera porozumienia w miesiącu październiku Rada Miejska
podejmowała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z powiatami
i gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów
i innych związków wyznaniowych, co pozwoliło na podpisywanie tych umów w zakresie rozmów,
niestety Nadzór Prawny uchylił tą uchwałę i powołując się na wyrok z tego roku iż nie może być
tak dalece, ze bez wskazania podmiotu i przedmiotu w uchwale można podpisywać porozumienia.
Dodała, że rozmawiała z Rybnikiem i oni na razie tej uchwały uchylone nie mają. W związku z tym
już nie jedna uchwała, tylko 4 uchwały są w tym samym temacie. Poprosiła o wydanie
pozytywnych opinii do projektów uchwał.
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Oświaty(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Kościół dla
Miasta” w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 ( ilość głosów: za-7).
Komisja Prawa(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Kościół dla
Miasta” w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 ( ilość głosów: za-7).
e) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Rybnik w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w Punkcie Katechetycznym przy
parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015.
Zreferowała pani Ludwika Kłosińska Naczelnik Wydziału Edukacji.
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Oświaty(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii w Punkcie Katechetycznym przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 (ilość głosów: za-7).
Komisja Prawa (..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad prowadzenia
nauczania religii w Punkcie Katechetycznym przy parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 (ilość głosów: za-7).
f) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w punkcie katechetycznym działającym
przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu. Zreferowała pani Ludwika Kłosińska Naczelnik
Wydziału Edukacji.
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Przewodniczący Komisji Oświaty(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Oświaty(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu ( ilość głosów: za-7).
Komisja Prawa(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu ( ilość głosów: za-7).
g) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Rybnik w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów
Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim. Zreferowała pani Ludwika
Kłosińska Naczelnik Wydziału Edukacji.
Przewodniczący Komisji Oświaty(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Oświaty(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór
w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
Komisja Prawa(..) jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór
w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
Opinie Kom. Strategii(...) oraz Komisja Prawa(...):
h) do projektu uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego
w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Zreferował pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta.
Radny J. Grabowiecki zgłosił kandydatury na przedstawicieli do MZWiK:
- radny Eugeniusz Chłapek Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
- radna Izabela Kalinowska Przewodnicząca Komisji Budżetu,
- radny Arkadiusz Kochanowicz.
Poinformował, że jest oczywiście możliwość zgłaszania innych kandydatów.
Radny E. Chłapek wyraził zgodę.
Radna I. Kalinowska wyraziła zgodę.
Radny A. Kochanowicz wyraził zgodę.
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Więcej propozycji kandydatur nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. projektu uchwały wraz
ze zgłoszonymi kandydaturami przez radnego J. Grabowieckiego.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały wraz
ze zgłoszonymi kandydaturami przez radnego J. Grabowieckiego.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
i) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonej przy ul. Olszyny
w Wodzisławiu Śląskim. Zreferował pan Marcin Sieniawski Kierownik Biura Strategii
i Promocji.
Kierownik Biura SiP pan M. Sieniawski poprosił o wydanie pozytywnej opinii do ww. projektu
uchwały. Dodał, że obszar położony jest przy ul. Olszyny, a teren jest własnością Archidiecezji
Katowickiej o powierzchni niespełna 13 ha. Zwrócił uwagę na konieczność budowy łącznika
od ul. Olszyny do ul. Młodzieżowej. Dodał, że jest już gotowa dokumentacja i jest tutaj prośba
w kierunku radnych, aby to zadanie ująć w wykazie zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2015,
gdyż jest to zobowiązanie Miasta, które pozwoli na funkcjonowanie tej strefy i pozyskiwanie
inwestorów.
Radny J. Grabowiecki zapytał, co w sprawie gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa z siedzibą w Opolu, w sprawie których Rada Miejska podejmowała w marcu br. uchwałę,
a mianowicie chodziło o włączenie dwóch działek do KSSE ?
Kierownik Biura SiP pan M. Sieniawski powiedział, że na sesji były już rozpatrywane dwa wnioski,
jeden dotyczył działki przy ul. Olszyny i tutaj jest pozytywna opinia Skarbu Państwa, jak i Zarządu
KSSE. Z kolei druga działka o numerze 1/7 jest również we władaniu Agencji Nieruchomości
Rolnych i również dokumentacja złożona w KSSE, która wydała pozytywną opinię. Poinformował,
że w miesiącu styczniu 2015r. KSSE planuje, aby wszystkie te wnioski złożyć do Ministerstwa
Gospodarki, gdzie będą weryfikowane, a następnie trafią pod obrady Rady Ministrów. Zauważył,
że strefa nie zgłasza do Ministerstwa Gospodarki wniosków z osobna, tylko robi zbiorówkę
z całego Województwa i dopiero wtedy są kierowane.
Przewodniczący ZD Starego Miasta pan A. Szymiczek poprosił, aby na mapce, którą dostarczono
napisać ulicę, gdyż jest ona dla niego nieczytelna.
Kierownik Biura SiP pan M. Sieniawski powiedział, że rozumie. Natomiast zwrócił uwagę,
iż na mapce określony został numer działki.
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Przewodniczący ZD Starego Miasta pan A. Szymiczek zapytał, czy będzie to trudność, aby nazwę
ulicy tam wpisać?
Kierownik Biura SiP pan M. Sieniawski odpowiedział, że nie i przy kolejnej sprawie dostosuję
się do sugestii Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
nieruchomości położonej przy ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
nieruchomości położonej przy ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim ( ilość głosów: za-7).
j) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 28/2 znajdującego
się w budynku nr 26-30 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. o pow. użytkowej 36,99 m²
na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
nieruchomości gruntowej. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 28/2 znajdującego się w budynku nr 26-30
przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. o pow. użytkowej 36,99 m² na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej ( ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 28/2 znajdującego się w budynku nr 26-30
przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. o pow. użytkowej 36,99 m² na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. ( ilość głosów: za-7).
k) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Rybnickiej oznaczonej jako działki nr 2488/23, 2487/23 o pow. około 800 m², mapa
8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005964/1, w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych będących własnością osób
fizycznych. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
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Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej oznaczonej jako działki nr 2488/23, 2487/23
o pow. około 800 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005964/1,
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych będących własnością
osób fizycznych ( ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej oznaczonej jako działki
nr 2488/23, 2487/23 o pow. około 800 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
GL1W/00005964/1, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
będących własnością osób fizycznych (ilość głosów: za-7).
l) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, położona przy ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. o pow. 637 m 2,
użytkowana pod ogródek warzywno-sadowniczy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
pana Cz. Stec i pana W. Jędraś. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu
Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona
przy ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. o pow. 637 m2, użytkowana pod ogródek warzywnosadowniczy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pana Cz. Stec i pana W. Jędraś (ilość głosów:
za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul.
Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. o pow. 637 m 2, użytkowana pod ogródek warzywno-sadowniczy
na rzecz dotychczasowych dzierżawców pana Cz. Stec i pana W. Jędraś (ilość głosów: za-7).
m) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, położona przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śl, o pow. 540 m 2,
pod zieleń przydomową na rzecz pana A. Olszar. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik
Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
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Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona
przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śl, o pow. 540 m 2, pod zieleń przydomową na rzecz pana A.
Olszar (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona
przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śl, o pow. 540 m 2, pod zieleń przydomową na rzecz pana A.
Olszar (ilość głosów: za-7).
n) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, położona przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl., o pow. 155m 2, pod zieleń
przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana A. Podgórskiego. Zreferowała
pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia
Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi
w Wodzisławiu Śl., o pow. 155m 2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pana A. Podgórskiego(ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi
w Wodzisławiu Śl., o pow. 155m 2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pana A. Podgórskiego(ilość głosów: za-7).
o) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, położona przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl., o pow. 156m 2, pod zieleń
przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana A. Podgórskiego. Zreferowała
pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia
Komunalnego.
Radny E. Chłapek zauważył, że być może ten Pan chciałby zakupić te dwie działki, zamiast
je dzierżawić, gdyż one nie są dużych powierzchni?
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że były prowadzone rozmowy z tym
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Panem i nie chce tych działek zakupić.
Więcej pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi
w Wodzisławiu Śl., o pow. 156m 2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pana A. Podgórskiego (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi w
Wodzisławiu Śl., o pow. 156m2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana
A. Podgórskiego (ilość głosów: za-7).
p) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, położona przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl., o pow. 156 m 2, pod zieleń
przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana A. Kałuży. Zreferowała pani
Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi
w Wodzisławiu Śl., o pow. 156 m2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pana A. Kałuży (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Teligi
w Wodzisławiu Śl., o pow. 156 m2, pod zieleń przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pana A. Kałuży (ilość głosów: za-7).
q) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość położona na Rynku w Wodzisławiu Śl., o pow. 0,35m 2, pod reklamę
(potykacz) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana K. Cykowskiego. Zreferowała pani
Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
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Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona na Rynku w Wodzisławiu Śl.,
o pow. 0,35m2, pod reklamę (potykacz) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana K. Cykowskiego
(ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona na Rynku w Wodzisławiu Śl.,
o pow. 0,35m2, pod reklamę (potykacz) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana K. Cykowskiego
(ilość głosów: za-7).
r) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, położona przy ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śl., o pow. 600 m 2, na cele rolne
- pod ustawienie pasieki pszczelej oraz wozu drewnianego na stojakach metalowych,
który przeznaczony jest na zaplecze gospodarskie pasieki, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy pana J. Mackiewicza. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu
Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Łużyckiej
w Wodzisławiu Śl., o pow. 600 m2, na cele rolne - pod ustawienie pasieki pszczelej oraz wozu
drewnianego na stojakach metalowych, który przeznaczony jest na zaplecze gospodarskie pasieki,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana J. Mackiewicza (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Łużyckiej
w Wodzisławiu Śl., o pow. 600 m2, na cele rolne - pod ustawienie pasieki pszczelej oraz wozu
drewnianego na stojakach metalowych, który przeznaczony jest na zaplecze gospodarskie pasieki,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pana J. Mackiewicza (ilość głosów: za-7).
s) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, położona na os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śl., o pow. 280m 2,
pod zieleń przydomową na rzecz pana A. Grzonka. Zreferowała pani Aniela Grześ
Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona
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na os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śl., o pow. 280m 2, pod zieleń przydomową na rzecz pana
A. Grzonka (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona
na os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śl., o pow. 280m 2, pod zieleń przydomową na rzecz pana
A. Grzonka (ilość głosów: za-7).
t) w sprawie zawarcia na okres 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, położona przy ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl., o pow. 22,44 m2, zajętej
pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania garażu na rzecz
pana K. Flisa. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Kokoszyckiej
w Wodzisławiu Śl., o pow. 22,44 m2, zajętej pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania garażu na rzecz pana K. Flisa (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie zawarcia na okres 3 lat
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, położona przy ul. Kokoszyckiej
w Wodzisławiu Śl., o pow. 22,44 m2, zajętej pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania garażu na rzecz pana K. Flisa (ilość głosów: za-7).
u) w sprawie nabycia od Skarbu Państwa działek nr 1765/120, 487/120 o łącznej pow.
0,1455ha, km. 5, obręb Radlin za cenę niższą niż jej wartość rynkowa na rzecz GminyMiasta Wodzisławia Śląskiego. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik Referatu
Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że teren ten ma być przeznaczony pod
budowę parkingu ogólnodostępnego w rejonie kościoła Św. Izydora i szkoły.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) zapytał, czy ta sprawa została wyjaśniona ze Starostą Powiatu
Wodzisławskiego i odbędzie się to w takiej formie, gdyż wiadomo mu, że były różne wersje?
Powiedział, że na terenie Górnego Radlina w okolicy Kościoła Św. Izydora i w okolicy ZSP Nr 5
znajduje się kawałek gruntu, który kiedyś był zasiedlony przez mieszkańców Wodzisławia Śl.,
a jako że Ci mieszkańcy pomarli i było iluś spadkobierców, zostało przeprowadzone postępowanie
spadkowe, w wyniku czego Skarb Państwa otrzymał ten grunt. Zauważył, że kiedy w tej okolicy
odbywają się uroczystości to jest tam zbyt mało miejsca i nie chodzi o to, aby budować tam nie
wiadomo jaki parking, bo przez kilka lat funkcjonować to będzie w taki sposób jaki jest, być może
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zostanie to utwardzone.
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że pismo zostało skierowane do Starosty,
na co Starosta odpowiedział, że chce Uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na nabycie tej
nieruchomości, ale nie musi być to uchwała, wystarczy Zarządzenie Prezydenta Miasta, natomiast
są potrzebna opinie przynajmniej dwóch komisji, i kiedy będą one pozytywne wydane zostanie
zarządzenie w sprawie nabycia tej nieruchomości za cenę obniżoną niż jej wartość rynkowa.
Dodała, że nie da się tego nabyć na cele publiczne, bo parking to nie są cele publiczne i można iść
w kierunku, albo że Starosta może Miastu to sprzedać, albo sprzedać za cenę obniżoną za zgodą
Wojewody. Więc jeżeli wszystkie materiały Miasto złoży, o które Starostwo prosi, wtedy
Starostwo złoży dokumentację do Wojewody i dopiero po wykonaniu wyceny Wojewoda wyrazi
zgodę na sprzedaż za cenę niższą. Działki te nie są objęte planem miasta, natomiast w studium jest
to częściowo przeznaczone pod zieleń, a częściowo pod tereny mieszkaniowe, ale został już
wystosowany wniosek do Pani Mirosławy Dragon, która zajmuje się zmianami w planie, celem
dokonania zmian w planie.
Przewodniczący Komisji Strategii(..) zapytał, co z tą osobą, która chce te tereny kupić?
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że te pismo zostało skierowane dlatego,
aby Starosta nie uruchamiał procedury przetargowej.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) powiedział, że dalej nie rozumie, czy odbędzie się przetarg,
cz też nie.
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że nie, jeśli Wojewoda wyrazi zgodę
na sprzedaż po cenie niższej to przetargu nie będzie, bo wtedy te działki nabędzie Miasto.
Radny J. Grabowiecki powiedział, że rozumie, iż miasto tę nieruchomość skomunalizuje.
Kierownik Referatu ZNiMK pani A. Grześ odpowiedziała, że miasto próbowało najpierw
skomunalizować przedmiotową nieruchomość, jednakże z uwagi na zapisy w planie
obowiązującym na dzień 27 maja 1990r. oraz 30 czerwca 2000r. nie było możliwości
komunalizacji. W związku z tym wystąpiono do Starosty z wnioskiem o zbycie tej nieruchomości
za cenę obniżoną.
Prezydent Miasta pan M. Kieca powiedział: chyba, że ta osoba wystąpi do Wojewody
i na podstawie posiadanej wiedzy Wojewoda nie obniży ceny, to wtedy nie wiadomo, czy Rada
Miejska zgodzi się na zakup po cenie komercyjnej.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie nabycia od Skarbu Państwa
działek nr 1765/120, 487/120 o łącznej pow. 0,1455ha, km. 5, obręb Radlin za cenę niższą niż jej
wartość rynkowa na rzecz Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie nabycia od Skarbu Państwa
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działek nr 1765/120, 487/120 o łącznej pow. 0,1455ha, km. 5, obręb Radlin za cenę niższą niż jej
wartość rynkowa na rzecz Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego (ilość głosów: za-7).
v) w sprawie ustanowienia na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu
na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego, obejmujących działki nr 464/268 oraz 463/268, k.m. 3, obręb Wodzisław
położonych przy ul. Brzozowej w odniesieniu do urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
stanowiących własność spółki, a znajdujących się na w/w nieruchomościach. Zreferowała
pani Aniela Grześ Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia
Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie ustanowienia na rzecz Tauron
Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność
Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, obejmujących działki nr 464/268 oraz 463/268, k.m. 3,
obręb Wodzisław położonych przy ul. Brzozowej w odniesieniu do urządzeń i sieci
elektroenergetycznych, stanowiących własność spółki, a znajdujących się na w/w nieruchomościach
(ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie ustanowienia na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących
własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, obejmujących działki nr 464/268 oraz 463/268,
k.m. 3, obręb Wodzisław położonych przy ul. Brzozowej w odniesieniu do urządzeń i sieci
elektroenergetycznych, stanowiących własność spółki, a znajdujących się na w/w nieruchomościach
(ilość głosów: za-7).
w) w sprawie ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej,
opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00014189/0 (z wniosku pana H. Michalika)
służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomościach
gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych
przy ul. Brzozowej, obejmujących działki nr 464/268, k.m. 3, obręb Wodzisław
oraz nr 463/268 k.m. 3, obręb Wodzisław. Zreferowała pani Aniela Grześ Kierownik
Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) przeszła do głosowania ww. sprawy.
Komisja Prawa(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie ustanowienia na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej, opisanej w księdze wieczystej
nr GL1W/00014189/0 (z wniosku pana H. Michalika) służebności gruntowej polegającej na prawie
przechodu i przejazdu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego, położonych przy ul. Brzozowej, obejmujących działki nr 464/268, k.m. 3,
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obręb Wodzisław oraz nr 463/268 k.m. 3, obręb Wodzisław (ilość głosów: za-7).
Przewodniczący Komisji Strategii(...) przeszedł do głosowania ww. sprawy.
Komisja Strategii(...) jednogłośnie wydała opinię pozytywną w sprawie ustanowienia na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej, opisanej w księdze wieczystej
nr GL1W/00014189/0 (z wniosku pana H. Michalika) służebności gruntowej polegającej na prawie
przechodu i przejazdu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego, położonych przy ul. Brzozowej, obejmujących działki nr 464/268, k.m. 3,
obręb Wodzisław oraz nr 463/268 k.m. 3, obręb Wodzisław (ilość głosów: za-7).
Ad 5.
Zapoznanie się z pismami Państwa Grabarczyk.
Przewodniczący Komisji Strategii(...) powiedział, że są to dobrze znane osoby na terenie dzielnicy
Radlin II, na różnych płaszczyznach życia. Dodał, że jest mu trudno się wypowiadać, bo z tym
Państwem prowadził już dyskusje w poprzedniej kadencji, ale w sposób szerszy, tzn. chodziło
o sprawy powodziowe, zalewowe, o tereny w dzielnicy Radlin, które Państwo Polskie podpisało,
jako tereny zalewowe na terenie Miasta Wodzisławia Śl. Powiedział, że zgadza się z Państwem
Grabarczyk, iż zostały popełnione 4 błędy formalne, powodujące niezadowolenie mieszkańców,
że kiedyś mieli działki budowlane, a dzisiaj w sposób odgórny im się to prawo ogranicza i jeżeli
jest to teren zalewowy działki inwestycyjnej lub budowlanej podlega to przepisom dodatkowym,
których na dzień dzisiejszy nie znają. Od dłuższego czasu próbują się dowiedzieć jakie to przepisy
i jaki sposób postępowania ma być przyjęty, tym bardziej że jest się przed tworzeniem planu
zagospodarowania i zmiany studium uwarunkowań na terenie całego miasta. Dodał, że byli
przedstawiciele dzielnicy, jak i I Zastępca PM pan D. Szymczaka, Naczelnik Wydziału IAG
i Wydziału OŚiGK w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach i uzyskano
informację, iż te plany zagrożenia powodziowego są tworzone przez Ogólnopolski Zarząd
Gospodarki Wodnej i oni nie mają tam nic do powiedzenia. Zauważył, że patrząc z perspektywy
mieszkańca jest tak, iż tam gdzie rzeka Leśnica wylewa to są tereny powodziowe. Trzeba
się dowiedzieć, w jaki sposób może i czy może się odbywać zabudowa na terenach zalewowych.
Zauważył, że po ich interwencji Państwo Grabarczyk już nie mają terenów zalewowych a dalej tam
widniejący, już radni poprzedniej Komisji Strategii i Rozwoju Miasta byli świadkami, jakie były
kierowane paszkwile w jego kierunku z ich strony. Powiedział, że byłby arogancki, kiedy udzieliłby
Państwu Grabarczyk odpowiedzi, iż nie ma już Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, w związku
z tym nie czuje się odpowiedzialny do udzielenia odpowiedzi tym Państwu, bo jest Komisja
Strategii i Ochrony Środowiska. Zauważył, że pismo dotyczy projektu remontu ul. Chrobrego
i z którego rozumie, że Starostwo, czy PZD zlecając remont tej ulicy nie konsultował tego
ani z Radą Dzielnicy, ani też z nim jako radnym, dlatego też nie ma wglądu do dokumentacji i nie
może reagować, ani on, ani też Rada Dzielnicy jako strona. Dodał, że nie wiadomo co jest
dokładnie zapisane w dokumentacji czy Rada Dzielnicy, być może stroną jest Miasto Wodzisław
i nie wie czy miasto jakieś uwagi wprowadziło. Poinformował, że udało się ustalić, iż odwodnienia
które tam funkcjonują powinny zostać i nie wolno ich zniszczyć i właśnie też o tym w swoim
piśmie piszą Państwo Grabarczyk. Powiedział, że oczywiście Pan Grabarczyk ma rację natomiast
nie można kierować pretensji do osób, które nie są za to odpowiedzialne, bo to nie on tworzył
projektu remontu ul. Chrobrego. Poprosił, aby wypracować jakieś stanowisko w tej sprawie
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i wyłączyć go z tej sprawy, gdyż już w sposób emocjonalny do tego podchodzi. Jednocześnie
poprosił radnego E. Chłapka, aby zajął się jej wyjaśnieniem.
Radny A. Żabicki powiedział, że mu temat również jest znany, bo Państwo Grabarczyk zwracali
się do wszystkich osób czy znajomych, czy znaczących. Dodał, że tak jak Przewodniczący Komisji
zaznaczył pan Grabarczyk ma tutaj 100% racji, jeśli chodzi o odprowadzenie wód.
Radny R. Szamatowicz złożył wniosek dotyczący
się wyjaśnieniem sprawy Państwa Grabarczyk.

powołania

zespołu,

który

zajmie

Przewodniczący Komisji Strategii(...) powiedział, że jest to słuszny wniosek. Dodał, że chciałby
się z tego zespołu wyłączyć, ale nie dlatego, że nie jest w tej sprawie zorientowany, a dlatego,
że już do tej sprawy podchodzi zbyt emocjonalnie i nie potrafi z tym Państwem rozmawiać.
Poprosił, aby też uwzględnić przy pracach zespołu kogoś z Rady Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) zapytała, czy są jeszcze jakieś wnioski? Więcej wniosków
nie było, w związku z tym poprosiła Komisję Strategii i Ochrony Środowiska o przegłosowanie
wniosku złożonego przez radnego R. Szamatowicza w sprawie powołania zespołu, który zajmie
się wyjaśnieniem sprawy Państwa Grabarczyk (ilość głosów: za-7). Poprosiła o składanie
kandydatur do powołanego zespołu.
Radny A. Żabicki powiedział, że Ci państwo zgłosili się do projektanta, który projektował remont
tej drogi i dwukrotnie mu wskazywali, że pewne odprowadzenia wód nie zostały ujęte na mapach
a są do dzisiaj.
Radny R. Szamatowicz zgłosił do prac w zespole radnego E. Chłapka i radnego A. Żabickiego.
Radny E. Chłapek wyraził zgodę.
Radny A. Żabicki wyraził zgodę.
Radny E Chłapek powiedział, że chciałby poszerzenia tego zespołu, w związku z tym zgłosił
kandydaturę radnego R. Szamatowicza.
Radny R. Szamatowicz nie wyraził zgody.
Radny E. Chłapek zgłosił kandydaturę radnego R. Połednika.
Radny R. Połednik nie wyraził zgody.
Radny E. Chłapek zgłosił kandydaturę radnego R. Juzka.
Radny R. Juzek wyraził zgodę.
Komisja Strategii i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego powołała spośród
radnych zespół w składzie: Eugeniusz Chłapek, Aleksander Żabicki, Roman Juzek, który
przeanalizuje zgłoszoną przez Państwa Grabarczyków sprawę (ilość głosów: za-7).
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Na tym punkt zakończono.
Ad 6.
Wolne głosy i wnioski.
Pan W. Kotyla poprosił, aby w planie pracy na I półrocze 2015r. Komisja Prawa (..) ujęła temat
dotyczący zmiany Statutu w kwestii imiennego głosowania, ażeby wszystko było jawne i jasne,
a także zmianę uchwały w sprawie używania herbu Miasta, który można używać po uzyskaniu
zgody Rady Gminy. Zauważył, że w Raciborzu i Radlinie takiej zgody nie potrzeba. Nadmienił,
że w dniu dzisiejszym Komisja Strategii(...) przegłosowała ustalanie stawki na potykacze,
w związku z tym zapytał, czy można iść w odwrotnym kierunku i zwolnić przynajmniej strefę
Starego Miasta z opłat za potykacze, dlatego że jest to niepotrzebny koszt dla tych którzy prowadzą
swój biznes. Powiedział, że przypuszcza, iż można przygotować wytyczne dot. wyglądu,
czy ustalenia maksymalnej powierzchni potykaczy, bo to jest istotne jeśli chodzi np. o punkty
gastronomiczne.
Radna G. Pietyra zapytała, czy pan W. Kotyla ma na myśli Statut Miasta, czy Statut Rad Dzielnic?
Pan W. Kotyla powiedział, że chodzi mu o oba Statuty.
Radny A. Króliczek powiedział, że temat odnośnie komunalizacji jest trudny do zrozumienia
za pierwszym razem, w związku z tym zapytał, jeżeli do 1990 roku właścicielem terenu jest Skarb
Państwa to można wystąpić o komunalizację?
Kierownik RZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że nie. Dodała, że o komunalizację można
wystąpić wtedy, kiedy w księgach wieczystych w dniu 27 maja 1990 roku był wpisany Skarb
Państwa.
Radny A. Króliczek zapytał, jakie grunty można dostać od Skarbu Państwa?
Kierownik RZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że są dwie ustawy na podstawie których można
starać się o komunalizację tj.:
- ustawa z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawa o pracownikach samorządowych, która mówi, iż jeżeli w dniu 27 maja 1990r. w księgach
wieczystych wpisany był Skarb Państwa, a w planie miasta teren był przeznaczony na cele
inwestycyjne.
- ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, która mówi, że jeżeli w dniu 30 czerwca 2000r. teren do komunalizacji przeznaczony
był w planie miasta na cele rolne.
Radny A. Króliczek powiedział, że Komisja Strategii(..) opiniuje różne grunty do dzierżawy
m.in. na cele rolne, w związku z tym zapytał, czy np. jest możliwość sprawdzenia, kto użytkuje
takie grunty na ul. Letniej? Dodał, że ul. Letnia jest drogą powiatową, a przy takim
gospodarowaniu właścicieli tej ulicy, to ta droga będzie ścieżką rowerową. W związku z tym
poprosił, że jeżeli jest pas zielony oznaczony, aby go ściśle przestrzegać, jeżeli jest pas drogowy
oznaczony w planie zagospodarowania, to tym Państwu należy zaznaczyć, aby tej drogi
nie zaorywali. Nadmienił, że jest to tragedia, jeżeli ktoś posadzi kukurydzę, aż do granicy drogi.
Zauważył, że jako dzielnica występuje do Powiatu o przebudowę remontu ul. Letniej, a z drugiej
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strony patrząc po niektórych użytkownikach tej drogi nikt nie rozumie, iż ta droga tam jest
potrzebna, a urządzenia, pojazdy które tamtędy jeżdżą są dosyć duże gabarytowo.
Kierownik RZNiMK pani A. Grześ powiedziała, że musi to sprawdzić. W odpowiedzi na pytanie
odnośnie pana W. Kotyli powiedziała, że Komisja Strategii(...) i Komisja Prawa(...) nie wyraża
opinii odnośnie czynszu za potykacze, a wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
natomiast ustalenie stawki czynszu jest w kompetencji Prezydenta Miasta. Dodała, że została
wykonana analiza przez rzeczoznawcę, który stwierdził, iż minimalna stawka wynosi 50 zł i stąd
taka, a nie inna wysokość tej stawki.
Komisja Strategii (…) stały termin posiedzeń ustaliła na środę każdego miesiąca o godz. 9,00
przypadającą w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym ma odbyć się sesja Rady Miejskiej.
Komisja Prawa (…) stały termin posiedzeń ustaliła na piątek każdego miesiąca o godz. 11,00
przypadający w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym ma odbyć się sesja Rady Miejskiej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Ad 7.
Przewodnicząca Komisji Prawa(...) w wyniku wyczerpania porządku obrad oraz braku pytań,
zamknęła posiedzenie o godzinie 12,00.
Protokołowała:
Weronika Kochan - Wydział OR.

Przewodniczący Komisji
Strategii i Ochrony Środowiska
Adam Króliczek

Przewodniczący Komisji
Prawa i Porządku Publicznego
Grażyna Pietyra
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Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Czesław Rychlik

