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PROTOKÓŁ NR XVI/2019 
z obrad XVI Sesji zwyczajnej  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

która odbyła się w dniu 24 października 2019 r. w godz. 13.00 – 15.35 
w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
 

Podjęto uchwały: 
 
XVI.100.2019 w sprawie pozostawienia bez biegu zgłoszenia kandydata 

na ławnika, 
XVI.101.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do sądów powszechnych, 
XVI.102.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach  

2020 – 2023, 
XVI.103.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, 
XVI.104.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 
2020 rok, 

XVI.105.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

XVI.106.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, 

XVI.107.2019 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku stawek 
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz 
wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od 
jego usunięcia, 

XVI.108.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu 
Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2  
w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.109.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu 
Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.110.2019 w sprawie  ustalenia Regulaminu korzystania  
z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.111.2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-
Zdrój na rok 2019, 

XVI.112.2019 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
położonych przy ul. Małopolskiej, 

XVI.113.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
położonych przy ul. Podhalańskiej, 

XVI.114.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
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Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej przy ul. Stawowej, 

XVI.115.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
XVI.116.2019 w sprawie Rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, 

XVI.117.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. 
Zesłańców Sybiru w Jastrzębiu-Zdroju w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.118.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.119.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.120.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w 
czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.121.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 5 im. 
Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie V 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana 
Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.122.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI 
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w 
Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-
Zdroju w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.123.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.124.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju 
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.125.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha 
Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum 
Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w 
Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.126.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II 
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w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 2 w 
Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.127.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum Nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie 
Technikum Nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.128.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie 
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.129.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych  
w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 5  
w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.130.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju w 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, 

XVI.131.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(19.709,21), 

XVI.132.2019 w sprawie umorzenia należności  budżetowych 
(130.214,12), 

XVI.133.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki 
przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób 
obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, 

 
 
 
Ad .1. 
Otwarcie XVI Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Otwarcia XVI Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonał  
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda, który powitał zebranych. Na 
podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad.  
 
W Sesji udziału nie brali radni Szymon Klimczak, Wojciech Marcol, Andrzej 
Matusiak, Grzegorz Mosoń, Tadeusz Sławik  - usprawiedliwieni. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   
 
Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad Sesji wraz z projektami uchwał 
otrzymali wszyscy radni.  
 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Piotr Szereda -Przewodniczący Rady Miasta 
 - Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Radni w ostatnich tygodniach odeszło 
dwóch zasłużonych działaczy samorządowych – Sołtys  Stanisław Uryga oraz Sołtys 
Józef Mucha. Swoją działalnością na rzecz społeczności lokalnej zasłużyli na to , 
aby uczcić ich minutą ciszy.  
 
Minutą ciszy uczczono pamięć Śp. Stanisława Urygi i Śp. Józefa Muchy. 
 
Ad .2. 
Wybór Komisji uchwał i wniosków.  
 
Alina Chojecka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy Radną 
Bernadetę Magiera - wyraziła zgodę. 
 
Michał Urgoł - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radnego 
Stefana Woźniaka - wyraził zgodę. 
 
Głosowanie radnych: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że skład Komisji uchwał i wniosków został przyjęty jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 3 
 
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta.  
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Czy są pytania bądź wątpliwości do protokołu z XV Sesji Rady Miasta? Nie widzę.  
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady Miasta? 
 
Głosowanie radnych: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się –0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.   
 
Ad .4. 
 
Informacja Prezydenta Miasta. 
Prezydent Miasta – Anna Hetman przedstawiła informację Prezydenta od ostatniej 
Sesji do dnia dzisiejszego. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5 

Informacja Przewodniczącego Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego w sprawie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. 
 
Roman Foksowicz – Przewodniczący MZK 

 - Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo w ostatnim czasie od 
czerwca tego roku do dzisiaj zarząd MZK spotkał się 9 razy. Podjęto 33 uchwały 
dot. różnych kwestii m.in. uchwały porządkowe. Najważniejsza uchwała to w 
sprawie kontynuowania działań zmierzających do reorganizacji Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umożliwiająca 
uznanie jej za podmiot wewnętrzny. Przeprowadziliśmy również audyt dotyczący 
wyliczenia stawki po jakiej PKM mógłby funkcjonować na naszym terenie w ramach 
MZK jako podmiot wewnętrzny. Rozmawialiśmy z Prezesem PKM na temat 
możliwości działania i sytuacji finansowej PKM. Zarząd podejmował rozmowy z 
przedstawicielami Gminy Pawłowice , Żory oraz Suszec dotyczące uregulowania 
pewnej kwestii , która związana jest z działalnością komunikacji lokalnej na ich 
terenie. Jest to wydzielona cześć komunikacji, która działa  na terenie tych Gmin 
natomiast Gminy nie pokrywają żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem 
MZK w tym zakresie. Zaczęliśmy rozmowy dotyczące rekompensaty za wkład 
pracy, jaki MZK w te umowy wkłada. Rozmowy trwają. Chcemy, żeby Gminy 
również pokrywały tę cześć. Podejmujemy również rozmowy z Rybnikiem i 
Wodzisławiem -Śląskim na temat rekompensaty jaką Gminy powinny wpłacać za 
realizację komunikacji na ich terenie. Rybnik i Wodzisław-Śląski nie są członkami 
MZK natomiast autobusy MZK poruszają się po tym terenie i Gminy nie partycypują 
w kosztach komunikacji. Pozostałe Gminy członkowskie pokrywają koszty tej 
komunikacji. Zostaliśmy zobowiązani przez Zgromadzenie, aby takie rozmowy 
prowadzić. Spotkaliśmy się z Prezydentem Wodzisławia-Śląskiego w tej sprawie. 
Poinformowaliśmy, że podejmiemy działania jeżeli nie zechce dostosować się do 
funkcjonowania i dopłacania do komunikacji, cofniemy ulgi jakie tam funkcjonują 
dla mieszkańców Wodzisławia- Śląskiego. Myślę, że musimy podjąć konkretne 
działania, aby odzyskać pieniądze, które wkładamy wszyscy w komunikację. W 
ostatnim czasie Zarząd spotykał się, aby rozmawiać na temat podmiotu 
wewnętrznego. Audyt wykazał, że stawka po jakiej PKM z zyskiem mógłby 
funkcjonować na naszym terenie to 7.06 zł. Zysk byłby na poziomie do 8%. Mamy 
świadomość, że taka stawka spowodowałaby znaczny wzrost dotacji jaką 
przekazujemy na komunikację dla wszystkich Gmin.  Patrząc na uwarunkowania 
zewnętrzne, które w tej chwili mamy czyli zmniejszone przychody Gmin nikt by na 
tę kwotę się nie zgodził. Jest zmniejszona subwencja oświatowa, nie w pełni 
pokrywająca dodatek za wychowawstwo , zmniejszone przychody z Pitów o 1%, 
zwolnienie z Pitu młodych osób do 26 roku życia. To wszystko powoduje, że nasze  
wpływy są mniejsze i nie możemy pozwolić sobie na to, aby dotacje na 
komunikację były tak wysokie. Po wielu wyliczeniach i rozmowach z Prezesem PKM 
dostosowaliśmy stawkę do odpowiedniego poziomu, który pozwalałby na 
akceptację przez Gminy. Najważniejszym elementem o którym rozmawialiśmy 
obecnie było uznanie PKM za podmiot wewnętrzny. Jak byśmy określili stawkę za 
zbyt  wysoką to takiej akceptacji byśmy nie uzyskali. Uważam, że dużym sukcesem 
jest, iż 8 Gmin poparło uchwałę dotyczącą przekształcenia PKM w podmiot 
wewnętrzny. Najpierw musimy zamieścić ogłoszenie w dzienniku UE dotyczące 
tego, że mamy taki zamiar. Ogłoszenie musi funkcjonować rok czasu. Po roku czasu 
tworzy się podmiot wewnętrzny. Myślę, że w grudniu takie ogłoszenie będziemy w 
stanie zamieścić. Podmiot wewnętrzny mógłby funkcjonować od 1 stycznia 2021 r. 



6 
 

Wówczas moglibyśmy zlecać całość komunikacji do PKM. Niestety z audytu wynika 
również, że w tej chwili  PKM nie spełnia warunków, które pozwalałyby uznać PKM 
za podmiot wewnętrzny. PKM w ostatnich 3 latach nie realizuje 80% komunikacji 
dla swojego właściciela  czyli MZK. Od marca tego roku PKM przejął realizację 
zadań transportu publicznego.  Jest na to rozwiązanie i potrzebna jest głęboka 
restrukturyzacja w firmie. Musimy wydzielić część przedsiębiorstwa. Utworzyć 
nową spółkę do której przenosimy całą część transportową. Starą spółkę 
zostawiamy z elementami funkcjonowania (nieruchomościami, dzierżawą 
nieruchomości, stacją kontroli pojazdów, wynajmem pomieszczeń, rzeczami, które 
nie są związane z komunikacją). Z wyliczeń wynika, że spółka może sama się 
finansować. Nie potrzeba dokapitalizowania. Pozostaje pod rozwagę kwestia czy 
będziemy musieli postawić w stan likwidacji czy będzie mogła funkcjonować 
normalnie. Spółka, która pozostanie musi przejść restrukturyzację polegającą na 
sprzedaży części nieruchomości, wydzieleniu tych nieruchomości. Nowa 
wydzielona spółka z częścią transportową musi w ciągu trzech lat realizować 
określony pułap 80% związany z komunikacją. 9.10.2019 Zgromadzenie MZK 
podjęło taką uchwałę pozwalającą Zarządowi na podjęcie kolejnej uchwały, która 
pozwala na to, żeby spółka przystąpiła do tych działań. W dniu dzisiejszym odbyło 
się Walne Zgromadzenie wspólników na którym podjęliśmy uchwałę pozwalającą 
Prezesowi PKM podjąć takie kroki w celu utworzenia nowej spółki i wydzielenia 
części przedsiębiorstwa. Na Walnym Zgromadzeniu przedstawiliśmy założenia do 
budżetu na 2020 rok określające stawkę jaką Gminy będą przekazywały do MZK 
na funkcjonowanie komunikacji. Stawka wynosi 5.88 zł. Wspomnieć należy, że 
ostatnia stawka jaka była to 4.95 zł. Miejmy świadomość o jaką kwotę w tym 
momencie nastąpił wzrost. 4.95 zł to była stawka po jakiej Gminy płaciły za 
wozokilometr. W tej chwili przewoźnicy jeżdżą za stawkę 5.04 zł. od momentu 
wypowiedzenia realizacji kontraktu firmie Warbus. Rezygnacja firmy z kontraktu 
była nielegalna. Po wszystkich dokapitalizowaniach jakie w tym roku mieliśmy do 
PKM realnie stawka wynosiła 5.81 zł. Taka jest propozycja, którą zgromadzenie 
również przyjęło. Założenia do budżetu zostały przesłane do Gmin. Uważałem i 
cały czas uważam, żeby te działania podejmować względem PKM bo to jest dla nas 
stabilizator pewnej ceny jaka funkcjonuje. To my jako MZK przy udziale Gmin 
decydujemy po jakiej stawce PKM ma jeździć. Jedna zasada – nie może przynosić 
strat. Po przeliczeniach stawka 5.91 po jakiej PKM ma jeździć w zupełności 
zabezpiecza działalność spółki. Zbyt drastycznie nie obciąża Gmin. Jak byśmy 
ogłosili przetarg to trzeba mieć świadomość, że ceny byłyby dużo wyższe.  
W przetargu w Żorach i Czerwionce Leszczynach kwota wynosi 6.95 zł natomiast 
po waloryzacji przyjętej na 2020 stawka będzie 7.58 zł. Przypomnę, że PKM jeździł 
za 4.70 zł. Jest to kolosalna różnica. Przeprowadziliśmy również analizę otoczenia 
jakie stawki występują w najbliższym otoczeniu. Musimy mieć świadomość,  
że stawki są dużo wyższe niż proponujemy. Dalej MZK jest atrakcyjne dla Gmin , 
ale potrzebne są zmiany – zmiany statutu, sposobu rozliczania i funkcjonowania 
MZK. Stawki we Wrocławiu – 8.35 z na 2020 rok, Wodzisław Śląski – 8.30 zł i 
wpływy z biletów po stronie przewoźnika. Argumentem do przekonania Gmin było 
to, że regulujemy stawkę dla PKM i ustalamy po jakiej stawce ma jeździć. Musimy 
przygotować się do tego, aby w przyszłości sięgnąć po środki UE, aby korzystać z 
nowego ekologicznego taboru. Mamy przynajmniej 3 lata na przygotowanie MZK  
i PKM, aby sięgnąć po środki UE. Wspomnę o jeszcze jednej rzeczy. Jestem 
zobligowany do odczytania oświadczenia biura MZK dotyczącego interpelacji Pana 
Przewodniczącego RM. Zawarte w interpelacji określenia wpływają na złą opinię i 
przedstawiają w złym świetle MZK. Interpelacja dotyczy realizacji poboru opłaty 
MZK za przejazd komunikacją miejską. Użył Pan takiego stwierdzenia – „ Czy 
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system e-bilet MZK okrada swoich pasażerów”?. Kwestie kradzieży należy zgłaszać 
do odpowiednich organów. Myślę, że jest to na wyrost przyjęte określenie. 
Odczytam oświadczenie MZK – „ W interpelacji z 9 października 2019 r. dotyczącej 
pobierania opłat przez czytniki e-biletu zainstalowane w autobusach Radny Piotr 
Szereda pyta Przewodniczącego MZK - czy system e-biletu w MZK 'okrada' swoich 
pasażerów?”. Padają słowa o skandalu i oszustwie. Obok takich stwierdzeń można 
by przejść obojętnie wychodząc z założenia, że nie byłoby to twierdzenie a jedynie 
pytanie zadawane przez reprezentanta mieszkańców  w trosce o ich dobro. Nie do 
przyjęcia jest jednak forma i stwierdzenia kierowane pod adresem MZK stawiając 
w złym świetle bez jakiejkolwiek weryfikacji otrzymanych  informacji. Mówienie o 
okradaniu, oszustwie i skandalu jest nadużyciem. Pan Radny Piotr Szereda  
sugeruje jakoby pracownicy biura MZK celowo zawyżali opłaty za przejazd 
autobusem. Tymczasem mamy do czynienie ze zwykłą pomyłką, błędem systemu 
elektronicznego, który może się zdarzyć nawet w najlepiej zabezpieczonych 
kontrolowanych projektach wykorzystujących rozwiązania informatyczne. 
Najdoskonalszy system poboru opłat nigdy nie działa w 100%  niezawodnie stąd 
też MZK prosi o zgłaszanie każdego przypadku nieprawidłowego poboru opłaty w 
celu zwrotu pasażerowi nadpłaconej kwoty. Z dotychczasowej kontroli wynika, że 
problemy z działaniem systemu zdarzają się sporadycznie. Mamy do czynienia  
z pojedynczymi przypadkami. MZK natychmiast po otrzymaniu sygnału podejmuje 
działania zmierzające do zweryfikowania oraz wyeliminowania zasygnalizowanego 
problemu. Biuro MZK prowadzi stałą kontrolę czytników, kasowników, oraz 
transakcji w celu całkowitego wyeliminowania błędów. Wielokrotnie Międzygminny 
Związek Komunikacyjny udowodnił, że najważniejsze  jest zapewnienie 
komunikacji mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju bez względu na okoliczności. Jak 
wiadomo w ostatnich miesiącach nie były one sprzyjające,  a mimo to biuro MZK 
stanęło na wysokości zadania. Kiedy w lutym tego roku kierowcy PKM nie przyszli 
do pracy wprowadzono w Jastrzębiu-Zdroju bezpłatną komunikację dla wszystkich 
pasażerów bez względu na wiek. Gdy w marcu niemal z dnia na dzień umowę na 
świadczenie usług transportowych  wypowiedział jeden z przewoźników 
zapewniono komunikację zastępczą na przyzwoitym poziomie. Oczywiście nie 
brakuje potknięć i niedociągnięć, które występują w każdej tak dużej organizacji. 
Nie zmienia to faktu, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników biura MZK 
udaje się gwarantować mieszkańcom ciągłość komunikacji i poprawę komfortu 
podróżowania. Nikomu nie przyszłoby do głowy,  aby celowo pobierać od 
pasażerów zawyżone kwoty. W tym kontekście stwierdzenie Pana Radnego Piotra 
Szeredy  jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Nadmienić muszę, że system wg. 
umów zawartych z przewoźnikami to przewoźnicy jako  biorący w używanie od 
MZK sprzętu odpowiedzialni są za jego należyte działanie. Stwierdzenia dotyczące 
okradania odnoszą się również do przewoźników w tym również PKM-u”. 
Przeprowadziliśmy kontrolę systemu. Owszem zdarzają się jak wspomniałem takie 
sytuacje, ale nie należy takich mocnych określeń używać. Dziękuję.  
 
Ad. 6 
 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta  
 
Informację Przewodniczącego Rady Miasta przedstawił Przewodniczący Rady – 
Piotr Szereda. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta 
 - Szanowni Państwo do dnia dzisiejszego przyjmowałem propozycje zmian do 
Statutu Miasta. Pewne rzeczy powinniśmy zmienić ze względu na zmianę ustawy. 
W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy wniesione poprawki. Od 5 listopada 2019 r. 
w każdy wtorek o godzinie 14.00 Zespół ds. Statutu Miasta będzie spotykał się w 
celu omówienia zmian do Statutu Miasta. Mam nadzieję, że do końca roku 
wypracujemy nowy projekt Statutu Miasta.  
 
Ad. 7 
 
Zgłaszanie interpelacji. 
 
Do protokołu interpelacje złożyli: 
 
Urszula Sobik w sprawie: 
 - Tras przejazdu autobusu MZK linii S – 15 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Angelika Garus-Kopertowska w sprawie: 
 - Budowy wiaduktu na al. J. Piłsudskiego 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta 
 - Pani Prezydent, Szanowni Radni faktem jest, że interpelację którą złożyłem była 
dosyć dosadna natomiast nie interweniowałem bo jeden z pasażerów miał problem 
z jednym biletem. Dotyczyło to pasażerów, którzy mieli problem długotrwały gdyż 
na 20 kursów w dni robocze było 9 pomyłek. To jest istotny błąd. Z informacji 
pasażerów wynika, że działo się to dosyć nagminnie. Powinny zostać zwracane 
niesłusznie pobrane kwoty. Mam jeszcze zapytanie dotyczące MZK i PKM. Bardzo 
mnie niepokoiło podejście MZK do naszego przewoźnika PKM. Czy to jest celowe 
działanie, że w momencie doprowadzenia do likwidacji, upadłości PKM następnie w 
formalny sposób go przekształcić na własny podmiot gospodarczy. Tylko taki 
kierunek rozumiem. Nagle się okaże, że prywatny przewoźnik otrzymuje ponad  
7 zł. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi z MZK dotyczącej ofert 
przetargowych. Chciałbym uzyskać odpowiedź na jakiej podstawie wybrano 
oferentów, którzy w tej chwili jeżdżą? Dlaczego nie zostały skierowane zapytania 
do wszystkich oferentów i jakie reguły obowiązywały? Niestety nie ma oficjalnej 
odpowiedzi na moją interpelację co uważam jest skandalem. W jaki sposób 
faktycznie postępujemy w stosunku do PKM – u. Czy nie robimy prowizorycznych 
działań, żeby nagle powiedzieć nie ma. Na naszym majątku, naszych trasach 
prywatni przewoźnicy robią interes. Jak jeżdżą 2 zł więcej za wozokilometr to robią 
interes, a następnie powiedzą, że mamy pojazdy bo zarobiliśmy na nie. Takie mam 
odczucie słuchając walnego zgromadzenia w ostatnim czasie. Chciałbym mieć tą 
jasność, że obiecujemy pracownikom PKM - u, których w momencie 
restrukturyzacji było 192 , a teraz mamy 107. Restrukturyzacja zasobów ludzkich 
jest do maksimum, autobusów jest do maksimum bo wszystkie 100% autobusów 
jest na trasach i mają 98% wykonalności, a jeszcze ich karamy za to , że szyba 
jest brudna. Chciałbym zwrócić uwagę czy nie warto kiedyś poświęcić więcej czasu 
MZK i zwołać specjalną Sesję RM w tym temacie. Złożę takie zapytanie – ile nas 
kosztuje MZK? Bo PKM wiemy ile kosztuje potwierdził to zewnętrzny audyt. 
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Zaskoczyło mnie , że dziennie ponad 700 km autobusy jeżdżą mniej. W skali roku 
daje to 1,5 mln. zł dochodu na minus. Im więcej jeździmy to koszty stałe 
powodują, że wozokilometr jest tańszy. Jak zabieramy to wozokilometr do 
utrzymania wszystkich zasobów ludzkich, materialnych jest droższy i 
nieefektywny. Proszę o odpowiedź na 4 pytania interpelacji skierowanej w czerwcu 
do Prezydenta Miasta. Dziękuję.  
 
Ad. 8 
 
Wybory ławników. 
 
Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta odczytał opinię Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników . 
 
Opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 
 
Piotr Szereda 
 - Zanim przejdziemy do głosowania musimy wybrać Komisję Skrutacyjną. Proszę 
o kandydatury. 
 
Alina Chojecka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy Radnego 
Jarosława Potępę  - wyraził zgodę. 
 
Michał Urgoł - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radnego 
Mirosława Kolba - wyraził zgodę. 
 
Głosowanie radnych: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.  
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie pozostawienia bez biegu zgłoszenia kandydata na 
ławnika, 
 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 
pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę Państwa wydaje się, że błąd może 
być mało znaczący, ale wyraźnie w przepisach prawach pisze, że do zgłoszenia 
dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzony datą nie 
krótszą niż trzy miesiące. Jest to uchybienie prawne.  
 
Alina Chojecka 
 - Zapis wynika z ustawy. W tym przypadku nie został dotrzymany termin wypisu 
z KRS. Wypis był z czerwca 2018 roku. Zespół jednogłośnie zgodnie z ustawą 
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zaproponował, aby w ten sposób postąpić.  
 
Piotr Szereda  
 - Zespół zaopiniował negatywnie zgłoszenie Pani……….* 
 
Mirosław Kolb 
 - Czy ktoś powiadomił tę osobę o takiej sytuacji? Mogła być tego nie świadoma.  
 
Tadeusz Markiewicz 
 - Szanowni Państwo zespół zebrał się i oceniał dokumenty już po terminie złożenia 
dokumentów. Zespół nie miał takiej możliwości. Z kolei do Biura Rady Miasta 
składane są dokumenty, które nie są weryfikowane. Pracownicy Biura nie mają 
prawa kontrolować, weryfikować dokumentów. Przepis jasno określa ważność 
dokumentu.  
 
Bernadeta Magiera 
 -  Rozumiem, że z prawem się nie dyskutuje. Myślę, że następnym razem 
dokumenty zostaną poprawnie złożone.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.100.2019 w sprawie pozostawienia bez biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika została podjęta głosami: za – 15, przeciw – 1, 
wstrzymujących się - 1 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych, 
 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 
pozytywna.  
 
 Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.101.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 
wyborach ławników do sądów powszechnych została podjęta głosami:  
za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
* Informacje zawarte w protokole podlegają ochronie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 
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dnia 6 września 2001 r.  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z póź. zm.) 
Zakres wyłączenia jawności: imię i nazwisko osoby wymienionej w protokole, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
osoby wymienionej .Organ lub osoba dokonująca wyłączenia Monika Dulewicz 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  wyboru ławników na kadencję w latach  
2020 – 2023, 
 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 
pozytywna.  
 
Rada Miasta w głosowaniu tajnym dokonała wyboru na ławników na kadencję w 
latach 2020 – 2023, 
 
Piotr Szereda 
 - Szanowni Państwo, aby wykorzystać przerwę mamy wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie regulaminu 
określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy 
sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Jastrzębie-Zdrój. Kto jest za przyjęciem wniosku? 
 
Głosowanie Radnych : za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Mirosław Kolb  odczytał protokół z ustalenia 
wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  
 
Protokół stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Mirosław Kolb  odczytał protokół z ustalenia 
wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-
Zdroju .  
 
Protokół stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Mirosław Kolb  odczytał protokół z ustalenia 
wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-
Zdroju do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  
 
Protokół stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała XVI.102.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach  
2020 –2023, została podjęta głosami: za – 15, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 

 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 
 
Podatki i opłaty lokalne. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwal i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
 Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.103.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, została 
podjęta głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.104.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok,  została 
podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę Pani Prezydent? 
 
Anna Hetman 
 - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo chciałabym zgłosić autopoprawkę  
nr 2. Autopoprawka nie dotyczy strony finansowej. Wszystkie kwoty i limity 
finansowe pozostają na tym samym poziomie. Autopoprawka dotyczy zmiany 
zakresu rzeczowego zadania pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.  
W poniedziałek otrzymaliśmy informację, że nie otrzymaliśmy zgody ze strony 
czeskiej na realizację projektu w budynku po Galerii Historii Miasta tak jak 
wspominaliśmy wcześniej. Niestety eksperci odrzucili taką zmianę i projekt będzie 
realizowany w budynku Łaźni  tak jak był pierwotnie planowany. Ograniczamy 
realizację inwestycji co do budynku. Będziemy realizować tylko  segment A, od 
poziomu pierwszego do ostatniego w górę łącznie z dachem w całości, aby budynek 
nie niszczał. W chwili obecnej w związku z niewielkimi kwotami jakie posiadamy 
nie będziemy mogli realizować pozostałych dwóch segmentów. Będziemy je 
realizować w późniejszym termie pozyskując środki ma budowę czy modernizację 
„Centrum Innowacji,  Nauki i Biznesu”.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.105.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za – 15, 
przeciw – 1, wstrzymujących się – 0. 
 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój 
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na 2019 rok, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Michał Urgoł 
 - Czy autopoprawki nie powinny być wnoszone osobnym głosowaniem? 
 
Anna Hetman 
 - Nie.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.106.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, została podjęta głosami: za – 15, przeciw – 
1, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku stawek opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 
strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, 
 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz 
Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Bernadeta Magiera 
 - Jak zachować się kiedy na parkingu przed blokiem stoi nieużywany samochód? 
Zajmuje miejsce parkingowe. Czy mogę to gdzieś zgłosić? 
 
Piotr Szereda 
 -Z działań formalnych  mamy bardzo ograniczone zadanie.  
 
Tadeusz Markiewicz 
 - Uchwała nie reguluje sposobu postępowania. Uchwała określa koszty związane 
z usunięciem pojazdu z dróg i miejsc publicznych.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
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w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku stawek opłat 
za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 
strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. 
Głosowanie Radnych : za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu. 
 
Łukasz Kasza 
 - Mam wrażenie, że przy głosowaniu nad w/w uchwałą nie było guorum.  
 
Piotr Szereda 
 - W związku z powyższym zarządzam reasumpcję głosowania.  
 
Uchwała XVI.107.2019 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku 
stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 
na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego 
usunięcia została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących 
się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie . 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały  w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu Dworca 
Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  - pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.108.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z 
obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 
została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu 
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Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwala XVI.109.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania  
z obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju, została 
podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla 
Osób Bezdomnych w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? 
 
Bernadeta Magiera 
 - Czy ogrzewalnia jest wystarczająca dla naszego miasta? 
 
Beata Olszok 
 - Na ten moment w ogrzewalni mamy do 30 miejsc. Mamy środki finansowe na 
jeszcze jeden kontener.  
 
Klaudia Nietrzepka 
 - Ogrzewalnia nie jest jedynym miejscem gdzie osoby potrzebujące mogą 
skorzystać z pomocy. Funkcjonuje noclegowania, która ma 27 miejsc. Na dzień 
dzisiejszy przychodzi 19-20 Panów. Są schroniska dla osób bezdomnych. Na dzień 
dzisiejszy osoby bezdomne z terenu naszego miasta są zabezpieczone.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.110.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z 
Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta 
głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.111.2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na rok 2019, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 
0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Małopolskiej, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej  - pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Tadeusz Markiewicz 
 - Zależy nam na tym, aby zbywać grunty, sprzedawać jak najprędzej. Mamy 
sąsiednie działki i nabyć trzeba je łącznie. Pan Naczelnik wspominał, że jeżeli 
chodzi o poprzednie działki to w 2017 r. podejmowaliśmy uchwałę o zbyciu.  
Dlaczego wówczas nie sprzedawano jako całości tych działek tylko wyrywkowo 
sprzedajemy? 
 
Daniel Zarzycki 
 - Odniosę się do ul. Małopolskiej. Zgodnie z uzasadnieniem Rada Miasta w 2016 
r. podjęła uchwałę tylko względem działki o numerze ****. Zainteresowany 
inwestor nie nabył tej nieruchomości. Pozostałe działki nie miały do końca 
uregulowanego stanu prawnego stąd wówczas nie przygotowano tego do zbycia. 
Podobna sytuacja dotyczy nieruchomości przy ul. Podhalańskiej.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała XVI.112.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących 
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Małopolskiej, 
została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Podhalańskiej, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej  - pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.113.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących 
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Podhalańskiej, 
została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-
Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stawowej, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej  - pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Tadeusz Markiewicz 
  - Szanowni Państwo. Na poprzedniej Sesji miał być uchwalony w/w projekt 
uchwały, ale ze względu na to, że Komisja miała się wybrać na ul. Stawową uchwała 
została wycofana z porządku obrad. Uchwała wraca na dzisiejszą sesję w 
niezmienionym kształcie, ale widzę różnicę w uzasadnieniu. W jednym 
uzasadnieniu pisze  – 5 KDW - niepubliczne ulice i drogi wewnętrzne, 3 R - tereny 
rolnicze, a w drugim uzasadnieniu pisze - 5KDW, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej. Które uzasadnienie jest zasadne? 
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Maria Pilarska 
 - Chodzi o rów wzdłuż odnogi ul. Stawowej, który prowadzi wody z drogi i terenu 
z drugiej strony do rowu przy ul. Stawowej. Rów istniał na terenie prywatnym. 
W ubiegłym roku prowadziliśmy remont tej drogi  i jakiekolwiek prace wymagają 
własności. Wystąpiliśmy do właściciela i pisemnie zgodził się na to, żeby woda z 
tej ulicy wpływała do rowu na jego własności pod warunkiem, że będzie to przejęte.  
Uchwała była przedstawiana  na poprzedniej sesji być może nie do końca 
zrozumiana stąd dajemy ją pod obrady po raz kolejny bo sprawa jest ważna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.114.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Stawowej została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 
0, wstrzymujących się – 1.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój 
 
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki nie zajęła stanowiska, 
 
Komisja Budżetu i Skarbu  nie zajęła stanowiska.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Mirosław Kolb 
 -Jak wiemy  jest 5 wiodących klubów w mieście. W proponowanym projekcie 
uchwały zaproponowano, aby dwa kluby zostały wyłączone z uchwały. Proponuję, 
aby projekt uchwały został wycofany z porządku obrad Sesji.  
 
Piotr Szereda 
 - Zostałem zaproszony na posiedzenie Rady Sportu gdzie Pani Prezydent 
przedstawiła projekt uchwały. Uchwała nie została omówiona z pozostałymi 
klubami sportowymi, oraz zwiera błędy natury prawnej w związku z czym wnoszę 
o negatywne zaopiniowanie projektu uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? 
Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały  w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój została zaopiniowana negatywnie 
głosami: za – 1, przeciw – 15, wstrzymujących się – 1 
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Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada nie przyjęła uchwały.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz 
Skarg, Wniosków i Petycji – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.115.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 1.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, 
 
Opinia Komisji Kultury, Sportu i turystyki, Rodziny i Polityki Społecznej oraz 
Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.116.2019 w sprawie Rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2020, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się 
– 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Jastrzębiu-Zdroju w 
Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.117.2019 w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Jastrzębiu-
Zdroju w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta 
głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-
Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.118.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, została 
podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-
Zdroju w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
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Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.119.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w 
Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 6 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.120.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie IV Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju w 
czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w 
Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
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Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.121.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana 
Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta 
głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-
Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.122.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w 
Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju w 
czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w 
Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, została 
podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  



24 
 

 
Uchwała XVI.123.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-
Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się 
– 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju w czteroletnie III Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.124.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju w 
czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju w 
pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w 
Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała XVI.125.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha 
Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta 
głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie 
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.126.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w 
Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 im. 
Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
Nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju w 
pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych w 
Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.127.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 3 im. 
Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, 
została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
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Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w 
pięcioletnie Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.128.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Zespole 
Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, została 
podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum 
Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.129.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych w 
Jastrzębiu-Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Zespole Szkół 
Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 46 do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju w Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Edukacji – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.130.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 17, 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 47 do niniejszego 
protokołu 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych (19.709,21) 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.131.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(19.709,21), została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 48 do niniejszego 
protokołu 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych, (130.214,12) 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała XVI.132.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych, 
(130.214,12) została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 49 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  - Bernadeta Magiera przestawiła 
projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki 
przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, 
 
Opinia Komisji Edukacji oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała XVI.133.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość i 
warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania 
niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 1.  
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 50 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 11 
 
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta. 
 
Do Komisji uchwał i wniosków nie zgłoszono żadnych wniosków.  
 
Ad. 12 
 
Wolne głosy i wnioski 
 
Mirosław Kolb 
 - Dlaczego zlikwidowano jedno z głównych przejść dla pieszych przy  
ul. Wrocławskiej? Kto podjął taką decyzję? 
 
Anna Hetman 
 - Szanowni Państwo jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych temat był wielokrotnie 
poruszany na zebraniach zarządów osiedli , sołectw jak również na komisjach czy 
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Sesji. Wszędzie tam gdzie przejścia przez lata funkcjonowały, a są niezgodne  
z przepisami to na zespole ds. organizacji ruchu tematy są dokładnie omawiane. 
Odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli przejście dla pieszych jest  
w miejscu niedozwolonym to przede wszystkim nam powinno zależeć, aby 
mieszkańcy byli bezpieczni. Pozostawienie przejścia dla pieszych może skutkować 
jakimiś niebezpieczeństwem.  W niektórych przypadkach nic nie zrobimy. Są 
pewne przypadki, że Policja przychyla się do naszych rozwiązań. Tam gdzie jest to 
niebezpieczne to niestety nie.  
 
Piotr Szereda 
 - Dziękuję w imieniu mieszkańców ul. Kaszubskiej za interwencję, aby ułatwić 
zatrzymywanie się i postój przy budynku Szkoły nr 7. Gratuluję Panu Grzegorzowi 
Matusiakowi oraz Krzysztofowi Gadowskiemu wyboru na Posła RP na kolejną 
kadencję.  
 
Ad. 13 
 
Zakończenie obrad Sesji  
 
Piotr Szereda - Przewodniczący  Rady Miasta   
Dziękuję państwu i zamykam XVI Sesję Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
 
Protokołowała 
Monika Dulewicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          


