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PROTOKÓŁ NR XV/2019 

z obrad XV Sesji zwyczajnej  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
która odbyła się w dniu 26 września 2019 r. w godz. 13.00 – 19.20 

w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
 

Podjęto uchwały: 
 

 
XV.86.2019  w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta 

Jastrzębie-Zdrój w zakresie budowy nowego stadionu miejskiego 
wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój,  

XV.87.2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, 

XV.88.2019  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  
                  na 2019 rok,  

XV.89.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych (25.109,95), 

XV.90.2019  w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
                  Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

XV.91.2019  w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
                  w Jastrzębiu-Zdroju,  

XV.92.2019  w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. ”Dom Nauki 
                  i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju”, 

XV.93.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.155.2016 Rady Miasta Jastrzębie-
Zdrój z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i 
wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki  sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym,  

XV.94.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr III.18.2013 z dnia 28.02.2013r.  
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jastrzębiu-Zdroju, 

XV.95.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  
                 przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu- 
                 Zdroju oznaczonego symbolem Bz93, 

XV.96.2019  w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania stypendiów  
                  w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla  
                  uczniów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

XV.97.2019 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój opłaty 
targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia                 
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inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienia  
z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży, 

XV.98.2019  w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Okrzei, 

XV.99.2019  w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody                                        
i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał podziękowania za współpracę dla Radcy 
Prawnego mec. Łukasza Kałusowskiego.  
 
Piotr Szereda 
W imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz swoim własnym chciałbym 
przekazać podziękowania za dotychczasową współpracę. Doceniamy Pana 
profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie swojej pracy. Warto zaznaczyć, 
że wypracowane wspólnie rozwiązania stały się przykładem dla naszego 
samorządu i stanowią bazę praktyk w wielu dziedzinach. Jesteśmy wdzięczni za 
okazane wsparcie, za udzielanie porad, cennych wskazówek oraz wszelką 
okazaną pomoc. Za uśmiech, życzliwość, miłą atmosferę i fachową obsługę. Raz 
jeszcze dziękując za współpracę, życzę Panu wielu sukcesów zawodowych oraz 
osobistych.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Alina Chojecka wręczyli kwiaty oraz podziękowania za współpracę odchodzącemu 
Radcy Prawnemu Urzędu Miasta mec. Łukaszowi Kałusowskiemu.  
 

Ad .1. 
Otwarcie XV Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności 
obrad. 
 
Otwarcia XV 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, Jarosław Potępa- 
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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Ad .2. 
Wybór Komisji uchwał i wniosków.  
 
Tadeusz Markiewicz - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju zgłaszam 
do pracy Radnego Grzegorza Mosonia – wyraził zgodę.   
 
Alina Chojecka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy Radnego 
Józefa Kuberę - wyraził zgodę. 
 
Tadeusz Sławik - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radnego 
Michała Urgoła - wyraził zgodę. 
 
Głosowanie radnych: za – 18, 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 VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Sesji Rady Miasta.  
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Czy są pytania bądź wątpliwości do protokołów z VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
Sesji Rady Miasta? Nie widzę.  Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 
protokołów z VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Sesji Rady Miasta? 
 
Głosowanie radnych: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się –1. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokoły większością głosów. 
 
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. 
 
Ad .5. 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta 
podjętych w II kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego.  
 
Sprawozdanie przedstawiła Anna Hetman – Prezydent Miasta. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad .6. 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.  
 
Informację Przewodniczącego Rady Miasta przedstawił Przewodniczący Rady – 
Piotr Szereda. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7. 
Zgłaszanie interpelacji.  
 
Michał Urgoł w sprawach: 
- utwardzenie ulicy Rekreacyjnej,  
- naprawy chodnika przy ul. Niepodległości. 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 8-9 do niniejszego protokołu.  
 
Tadeusz Markiewicz w sprawach: 
- udzielenia informacji na jakim etapie jest przygotowanie do zmiany planu    
   zagospodarowania przestrzennego, 
- informacji gdzie w mieście można oddać części plastikowe z pojazdów. 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 10-11 do niniejszego protokołu.  
 
Mirosław Kolb w sprawie: 
- podanie lokat terminowych miasta od 2014 do 2019 roku. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
Andrzej Matusiak w sprawach: 
- realizacji wniosków Osiedli i Sołectw  w ramach budżetu Obywatelskiego 
   na 2019 rok, 
-  wysypiska odpadów w centrum miasta, odpady plastikowe obok Gwarka, 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 13-14 do niniejszego protokołu.  
 
Tadeusz Sławik w sprawie: 
- informacji o dochodach miasta w udziale w podatku dochodowym od osób  
   fizycznych od roku 2010, 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  
 
Janusz Toborowicz w sprawie : 
- bezpieczeństwa drogowego na ulicy Szybowej, 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr Szereda i Ryszard Piechoczek w sprawie: 
- budżetu obywatelskiego – Zarządu Osiedla Jastrzębie Górna i Dolne. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Piotr Szereda w sprawach: 
- oznakowania ulicy Kaszubskiej, 
- wniosku mieszkańców ul. Kopernika o zmianę lokalizacji znaku B-36 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 18-19 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr Szereda 
Złożyłem skargę na ręce pani Prezydent, że nie otrzymałem odpowiedzi na 
interpelację radnego, dziś mija już 60 dni od nieudzielenia odpowiedzi radnemu. 
Dotyczy to m. innymi takich pytań: 
-kiedy będzie przedstawiony władzom PKM, MZK, radnym Rady Miasta  
 wynik przeprowadzonego audytu,  
-kto zrealizował audyt, ile kosztował, 
-jakie i kiedy zostały podjęte działania po zapoznaniu się sygnalizowanymi przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKM występującymi nieprawidłowościami 
Zarządu PKM przez władze MZK,  
-proszę o przesłanie ksero wysłanego zapytania ofertowego oraz protokół                             
z negocjacji cenowych z firmami, do których została wysłana oferta, z którymi 
przeprowadzono formalne negocjacje, 
- czy dochód z reklam na autokarach przejmuje MZK, w jaki sposób jest ta 
sprawa w umowie uregulowana, czy odbywa się to za zgodą MZK? 
Pytania dotyczą prac MZK, ale dwa miesiące żeby nie odpowiedzieć to jest 
skandal, na dodatek trzeba powiedzieć, że pan Wiceprezydent Foksowicz jest 
naszym przedstawicielem w MZK i mógłby odpowiedzieć w tempie. Pytania są 
dosyć drażniące, naprawdę zastanowię się czy obecnych działania MZK nie trzeba 
będzie wziąć pod uwagę, aby skontrolowało to CBA. Widać, że preferowany jest 
bardziej prywatny interes niż interes podmiotu własnego, nie wiemy, co się 
dzieje, chcielibyśmy tę informację uzyskać.  
 
Do protokołu interpelacje złożyli radni: 
 
Franciszek Franek w sprawach: 
- obcięcia drzew zasłaniających ulicę przy ulicy Libowiec, Matejki, 
- poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Libowiec w obrębie boiska sportowego    
Granica w Ruptawie, 
- na jakim etapie jest zabudowanie świateł na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej,  
   Libowiec, Kilińskiego, 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 20-22 do niniejszego protokołu.  
 
Szymon Klimczak w sprawach: 
- zalewania wyremontowanej i podobno zabezpieczonej przed ulewami ulicy 
  Mazowieckiej,  
- ustanowienia zakazu postoju i zatrzymywania się wzdłuż ulicy Kaszubskiej  
  bez konsultacji z mieszkańcami, 
- mapy rzemieślników, 
- miejskiego butelkomatu, 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 23-26 do niniejszego protokołu.  
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Urszula Sobik w sprawach: 
- zagrożenia bezpieczeństwa drogowego na ulicy Edukacyjnej, podjęcia kroków                
w celu rozwiązania tego problemu, 
- podania informacji kiedy zostanie rozpoczęta i ukończona inwestycja przy SP-
14 tj. boisko. 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 27-28 do niniejszego protokołu.  
 
Tadeusz Sławik oraz Szymon Klimczak w sprawach: 
- przekształcenia Domu Nauki i Rehabilitacji w Środowiskowy Dom Samopomocy. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  
 
 
PRZERWA 13:55 – 14:10 
 
Ad.8. 
Sport w mieście Jastrzębie-Zdrój 
 
Piotr Szereda 
Zaprosiłem na tę Sesję wszystkich przedstawicieli Klubów sportowych                                 
i stowarzyszeń, zajmujących się działalnością sportową, do wystąpienia 
zaprosiłem największe Kluby tj. siatkówka, hokej, piłka, nożna, hokej, tenis, 
szachy.  
 
Mirosław Kolb – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta  
Miasto Jastrzębie-Zdrój na dzień dzisiejszy ma 83 600 mieszkańców,  
liczba wszystkich organizacji pozarządowych działających w mieście 216, w tym 
liczba klubów sportowych zarejestrowanych w KRS 143, w tym 16 sportowych. 
Liczba klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Prezydenta Miasta, nie 
prowadzących działalności gospodarczej 37, liczba uczniowskich klubów 
sportowych 18. Na temat sportu jest dużo do powiedzenia, można się pochwalić, 
pożalić i podyskutować. Jastrzębski Węgiel- rok 2004, Mistrz Polski, 2010 Puchar 
Polski, Wicemistrzostwo Polski 3 razy, brązowy medal mistrzostw Polski 8 razy, 
finalista pucharu Polski 2008, 2012, 2014. Międzynarodowe: srebrny medal Izmir 
2009, IV miejsce w Lidze Mistrzów Bolzano 2011, srebrny medal klubowych 
mistrzostw świata w Delhi,  brązowy medal Ligi Mistrzów Ankara 2014 rok. 
Jastrzębski Hokej – osiągnięcia – Wicemistrz Polski 2013, 2015 rok, brązowy 
medal 2014 rok, zdobywca Pucharu Polski 2012, 2018r. Hokeiści w większości 
grają swoimi młodzikami, od początku ich wychowują, grają i starają się zdobyć 
jak najlepsze wyniki przy takich funduszach. Piłka nożna – z IV Ligii do I to 
mistrzostwo świata. Z tego Klubu wychodziły takie nazwiska jak Szymon 
Ziółkowski czy Kamil Glik, nasi ambasadorowie za granicą. Ćwierćfinał  Pucharu 
Polski w sezonie 2016/2017. Zawodnicy grają, sponsorzy się starają, Zarząd robi 
wszystko aby było dobrze. Tenis stołowy – w skład wchodzą medalistki 
Mistrzostw Polski, kategorii młodzieżowych, szkolenia odbywają się przy Zespole 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych instruktorów i trenerów. Judo Koka- z Klubu wywodzi się pani 
Beata Maksymow, multimedalistka Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, 
Mistrzostw Świata, trzykrotna uczestniczka mistrzostw olimpijskich w Barcelonie, 
Sydney, Atenach. Pani Aneta Żemła-Krajewska, medalistka mistrzostw Europy 
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juniorów, medalistka Mistrzostw Świata juniorów, siódma zawodniczka 
mistrzostw olimpijskich w Atenach. Aktualnie w Klubie Judo Koka Jastrzębie 
trenuje 150 zawodników we wszystkich grupach wiekowych, szkolenie odbywa 
się w hali Sportowej MOSiR. Komisja Sportu działa w pięcioosobowym składzie, 
poproszę teraz radnego Wojciecha Marcola, aby bardziej szczegółowo przedstawił 
sytuację.  
 
Wojciech Marcol – Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury Sportu i Turystyki 
Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta jednym z tematów jest Sport w mieście. Pragnę 
nadmienić,   iż z wnioskiem o zwołanie w II półroczu 2019 roku Sesji Rady Miasta 
w tym temacie, zawnioskowała Komisja Kultury i Sportu i Turystyki w dniu 25 
stycznia 2019 roku. Jako Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Sportu, pragnę 
zabrać głos w imieniu Komisji, którą w kadencji 2018-2023 wraz ze mną tworzą 
radni: Iwona Rosińska, Franciszek Franek, Andrzej Matusiak i Mirosław Kolb. W 
2019 roku Komisja poświęciła całkowicie tematyce sportu następujące jednostki : 
w styczniu 2019 odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami sportowymi, w marcu 
miało miejsce spotkanie z Radą Sportu, we wrześniu Komisja spotkała się z 
klubami sportowymi piłki nożnej, siatkówki, judo, hokeja i tenisa stołowego. 
Oprócz tego Komisja na bieżąco reagowała i starała się interweniować we 
wszystkich kwestiach dotyczących sportu w mieście.  W 2019 roku Komisja 
złożyła następujące wnioski: 25 stycznia do Rady Miasta o ustalenie posiedzenia  
w temacie sportu w mieście oraz 27 czerwca do Prezydenta w sprawie budżetu 
miasta na 2020 rok. Komisja doprowadziła do zmian w uchwale o nagrodach i 
wyróżnieniach pozwalającą docenić wysiłek i osiągnięcia sportowe zawodników, 
których sukcesy zawodowe mieszczą się w przyjętych kategoriach, a także 
zmiany uchwały o rozwoju sportu poprzez dołączenie do wiodących dyscyplin 
sportowych tenisa stołowego i judo, warto nadmienić, iż są to dyscypliny 
olimpijskie o ogromnych tradycjach w Polsce i na świecie. W planach Komisji jest 
założenie do stworzenia możliwości finansowania trenerów LZS przez MOSiR, co 
powinno być dużym wsparciem zwłaszcza dla małych klubów sportowych. 
Wartym podkreślenia jest fakt, iż w mieście wzrasta ilość stowarzyszeń 
sportowych, wiele z nich sięga po zewnętrzne środki unijne tak jak Klub 
biegacza, Klub tenisa stołowego, GKS Jastrzębie, UKS Pionier szkolący 
szachistów. Pozytywny impuls płynie ze strony miasta poprzez wzrost nakładów 
na stowarzyszenia 700-900 tys. złotych. Powodem do niepokoju jest głównie 
spadek inwestycji infrastrukturalnych tj. brak budowy nowych oraz remontu 
starych obiektów sportowych, od lat miasto nie ma krytej pływalni z prawdziwego 
zdarzenia oraz piłkarskiego ośrodka treningowego oraz boiska sportowego oraz 
stadionu piłkarskiego, co mam nadzieje ulegnie zmianie za sprawą społecznego 
projektu uchwały. Można zrozumieć, że miasto nie ma na tą inwestycję środków 
własnych, ale niepokój budzi brak większego zaangażowania w pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Wydaje się, że w taki między innymi sposób zmarnowano 
szanse na budowę boiska pod balonem dla Zespołu Mistrzostwa Sportowego, 
gdzie zabrakło 200 tys. złotych na rok 2019 na sam projekt. W powyższym 
kontekście podwójnie cieszą sukcesy JHK GKS Jastrzębie, zdobycie Pucharu 
Polski, sukces Jastrzębskiego Węgla, który zająć III miejsce w Lidze. Wyczyn 
Klubu GKS Jastrzębie I i V miejsce w I Lidze  beniaminka rozgrywek jawi się jako 
wyczyn godny najwyższego uznania. W mieście Rybnik ofertuje 12 
pełnowymiarowych boisk trawiastych, a w naszym mieście są problemy                            
z utrzymaniem dwóch płyt pełnowymiarowych. W szkółce piłkarskiej GKS 
Jastrzębie, gdzie trenuje prawie 500 chłopców, treningi odbywają się prawie 
wyłącznie na boiskach sztucznych, tak, wielkiej piłki w mieście nie da się 
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zbudować.  
Nowoczesne miasto powinno przykładać większą uwagę do promocji miasta przez 
sport, zdziwienie budzą zwłaszcza zakazy prezentacji informacji o meczach na 
miejskich wyświetlaczach led, tak naprawdę to miastu powinno zależeć na 
upowszechnianiu tych informacji. Zgodnie z analizą ilościowo- jakościową mediów 
publikowanych przez PZPN wynika, iż na temat samego GKS Jastrzębie, który 
przecież w nazwie promuje miasto ukazało się w prasie 402 publikacji,                      
co przekłada się na ekwiwalent reklamowy publikacji w szokującej dla mnie 
kwocie 4 223 689zł, tymczasem Klub od czerwca nie może się doprosić 
jakiegokolwiek wsparcia, w sytuacji gdy Prezesi odpowiadają własnym majątkiem 
za jego zobowiązania. Mówimy o Klubie bazującym na wychowankach, 
zawodnikach z najbliższej okolicy, gdzie ogląda się każdy grosz dwa razy, który 
przy tym budżecie powinien być średniakiem w lidze o szczebel niższej. W tej 
chwili GKS Jastrzębie traci 3 punkty do lidera tabeli w swojej klasie rozgrywkowej 
i awansował do 1/16 pucharu Polski. Na koniec w imieniu Przewodniczącego 
Komisji Kultury Sportu i Turystyki i swoim własnym chciałabym złożyć serdeczne 
podziękowania za wkład w rozwój jastrzębskiego sportu dla całej grupy JSW, 
mniejszych firm jak firma Antończyk, Prymat i innych mniejszych sponsorów. 
Słowa podziękowania dla związków zawodowych dla dofinansowania karnetów, to 
także duży zastrzyk gotówki dla jastrzębskiego sportu. Wyrażam szczególne 
podziękowania dla dyrekcji i pracowników MOSiR za ciężką pracę, która często 
jest niezauważana, niedoceniana i słabo wynagradzana. Bez was nie byłoby tych 
wszystkich sukcesów.  
 
Anna Hetman 
Sport jest jedną z dziedzin, która wzbudza wiele kontrowersji, bo jest to 
dziedzina, z którą każdy z nas się od dziecka spotyka albo aktywnie albo jako 
obserwator.  
Wzbudza wiele emocji, budowanie społeczności miasta polega na wzbudzaniu 
emocji pozytywnych. Bardzo dobrze się dzieje, jeśli kluby, miasto i działacze 
społeczni łączą siły aby wspólnie działać na rzecz sportu. Przepisy prawa 
pozwalają na pewne działania, a możliwości budżetowe również. Przedmówcy moi 
porównywali inne miasta, mówiono kiedyś o tym, że w innych gminach wydatki 
są dla jednego klubu wyższe, niż miasto przekazuje dotację dla wszystkich 
klubów, tak, tylko nie możemy w ten sposób porównywać. Należy porównywać to                           
w kontekście do budżetu konkretnego miasta. Jakie wydatki procentowo miasto 
ponosi w stosunku do całego budżetu. Wcale Jastrzębie nie plasuje się na złym 
miejscu. Miasto nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do klubów, do sportu. 
Miasto nie ma ale chce inwestować w sport i robi to na tyle, na ile to jest 
możliwe. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy angażują się w te działania, 
od decyzji, poprzez Wydział Kultury i Sportu, MOSiR, Kluby, działaczy 
sportowych- wszyscy się bardzo angażują i to przynosi efekt. Chodzi o to, 
abyśmy wspólnie się zrozumieli i pracowali tak, abyśmy na bazie własnych 
możliwości miasta i klubów finansowali i rozwijali jastrzębski sport. Klubów jest 
bardzo dużo, zainteresowanie młodzieży również, należy wyraźnie podkreślić, że 
jeśli chodzi o inwestowanie w sport w Jastrzębiu nie jest dobrze, ale nie jest też 
źle. Zawsze może być lepiej ale trzeba mieć możliwości. Nie zgadzam się ze 
stwierdzeniem radnego Marcola, który stwierdził, że nie widzi zaangażowania 
miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jeżeli przekazujemy jakiekolwiek 
informacje, to mówmy rzetelnie opierając się na wiedzy, która dotyka 
konkretnego tematu. Miasto, tam gdzie to możliwe, sięga po środki, trzeba mieć 
na uwadze to, że my jako miasto musimy mieć wkład własny i przygotowany 
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projekt aby sięgać po jakiekolwiek środki. Nawet mając przygotowany projekt 
sięgamy i nie uzyskujemy tych dofinansowań,  choćby jak w przypadku 
niewielkiego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14. Promocja miasta przez sport, 
zgadzam się z tym, ze zaangażowanie uczestników zdarzeń sportowych  
powoduje to, że nazwa miasta Jastrzębie-Zdrój pada, że w  ten sposób Klub 
promuje i reprezentuje miasto w szerszych kręgach. Promocja musi się 
przekładać bezpośrednio na rozwój miasta.  Przez ostatnie cztery lata, rok 
rocznie środki z budżetu miasta na modernizację i remonty obiektów, które są 
własnością miasta, są budowane mniejsze obiekty sportowe, miejsca do rekreacji 
dla mieszkańców, na to też są przeznaczane środki z budżetu miasta. Dokładne 
informacje środków wydatkowanych przez miasto na sport, na utrzymanie 
obiektów zobaczycie państwo na prezentacji, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, 
że my nie chcemy. To, że dotacja na sport wzrasta drastycznie w stosunku do 
poprzednich lat, to oznacza, że zależy bardzo na tym, żeby sport w mieście się 
rozwijał, aby te obiekty funkcjonowały, ale proszę zrozumieć to, że miasto ma 
pewne możliwości i ograniczenia. Informacja, o którą pytał radny Kolb, ile to 
miasto ma pieniędzy na koncie, ile lokat, ile pieniędzy. Oczywiście te dane 
przekażemy, jednak ta informacja, może być źle wykorzystana, bo co to oznacza 
mieć pieniądze na lokacie? Czy to oznacza że te środki możemy przeznaczyć na 
budowę boiska, na remont dróg, wynagrodzenia… no nie. To są pieniądze, które 
są zapisane w budżecie miasta, zaplanowane, zaangażowane na poszczególne 
zadania w WPF-ie, choćbyśmy mieli 100 milionów na lokacie, to te środki są już 
zaangażowane. Co z tego, że pan dostanie informację, że mamy jakąś kwotę na 
lokacie, co z tego? Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że jeśli po naszej informacji, 
ukaże się taka informacja, ze miasto ma środki na lokacie i nie chce wybudować 
stadionu, to od razu mówię, że będę chciała z taką osobą rozmawiać. To będzie 
nieprawdziwa informacja, trzeba mieć podstawową wiedzę, w jaki sposób jest 
tworzony budżet, skąd te pieniądze się biorą, co z nimi można zrobić.  
 
Ewa Gutowska – Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki przedstawiła 
prezentację Miasto dla Sportu. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
Grzegorz Matusiak 
Sport to też zdrowie, chciałbym przede wszystkim podziękować działaczom, 
którzy biorą na swoje barki ciężar funkcjonowania dyscyplin sportowych, jest to 
trudna działka, a środków nie ma tak dużo, aby można było w Jastrzębiu ten 
sport rozwijać. Pragnę podziękować przede wszystkim władzom Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, która w swoich dotacjach przekazuje bardzo duże kwoty to 
przede wszystkim siatkówka, piłka nożna, hokej, również pozostałe dyscypliny. 
Trzeba również podziękować panu Marianowi Janeckiemu, który w poprzednich 
kadencjach wybudował nam halę sportową, lodowisko Jastor, skyte-park, 
osiedlowe boiska sportowe. To był bardzo duży wysiłek inwestycyjny, trzeba te 
obiekty wypełnić. Miasto ma trudną rolę ale jest możliwość żeby sport w mieście 
stał na wysokim poziomie. Pragnę przekazać informację, że pan minister Jacek 
Osuch, który odpowiada za infrastrukturę w Ministerstwie Sportu jest jak 
najbardziej zainteresowany żeby rozpatrzyć wniosek w sprawie budowy stadionu. 
Dzisiaj trzeba zrobić pierwszy krok, jakim jest decyzja pani Prezydent odnośnie 
tej inwestycji, jest to program na wiele lat, inne miasta budują takie obiekty. 
Bielsko-Biała, Tychy, Gliwice. Jest szansa na to, żeby też pozyskać środki z 
Ministerstwa Sportu. Muszę się podzielić z państwem przykrą informacją 
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dotyczącą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że istnieje zagrożenie 
inwestycji, jaką jest sala koncertowa przy Szkole Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Dzisiaj jest taka informacja, że wykonawca chce zejść z budowy, dzisiaj trzeba 
zwrócić się do pana Dyrektora tej szkoły aby zażegnać ten kryzys. Zwracam się 
do pani Prezydent i radnych żeby podjęli taki wysiłek.  
 
 
 
Anna Hetman 
Myślę, Panie Pośle, że ktoś przekazał panu błędną informację, ja już 
rozmawiałam i z wykonawcą i z dyrektorem, z udziałem przedstawiciela 
Ministerstwa, to nie jest tak, że pan dyrektor i my możemy zażegnać problem, 
który tam się znajduje, tak naprawdę to w pana rękach może to leżeć i może pan 
się wykazać dużą inwencją i zaangażowaniem. Inwestorem jest Ministerstwo, a 
nie szkoła. Szkoła pośrednio nadzoruje tą inwestycję, my ze strony miasta od 
początku przy wsparciu merytorycznym pani Naczelnik, za co chcę podziękować,  
uczestniczymy w tym zakresie, aby ta procedura przebiegała dobrze i inwestycja 
została zakończona. Niestety niezależnie od nas, bo my nie mamy na to wpływu, 
droga administracyjna pomiędzy szkołą, Ministerstwem, a wykonawcą jest zbyt 
długa aby pewne rzeczy w czasie wykonać. Jako miasto nie mamy na to wpływu, 
bezpośrednio przedstawiciel Ministerstwa powiedział w rozmowie, że teraz 
wszystko leży w rękach Ministra, jeśli tylko będzie zgoda czy chęć inwestowania 
w Jastrzębiu. Wyraźnie usłyszałam, co mnie bardzo zabolało, że Jastrzębie nie 
jest priorytetem.  
Jeśli tylko okaże się, że ta rozpoczęta budowla będzie stała i niszczała, to będzie 
ogromna szkoda dla miasta, wyrzucone pieniądze publiczne, bo to są środki                       
z Ministerstwa Kultury. Jest to ogromne pole do działania dla wszystkich Posłów                  
z naszej ziemi, którzy mają możliwości rozmów w tym zakresie, bardzo proszę                  
w imieniu wszystkich mieszkańców, aby jakieś działania w tym zakresie były                        
i inwestycja była zakończona.  
 
Piotr Szereda 
Prosimy panie Pośle o pomoc, w tym zakresie. Myślę, że warto wspomóc, Rada 
Miasta również będzie podejmować decyzje, jeśli będzie taka potrzeba.  
 
Paweł Duszyński – Wiceprezes Zarządu Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie 
Pani Naczelnik była bardzo ciekawa prezentacja, kilku faktów się z niej 
dowiedzieliśmy, ale co dalej, dokąd zmierzamy, wygląda na to, że donikąd. 
Jesteśmy w tragicznej sytuacji finansowej. Nie winię miasta, jest tak, jak 
powiedziała pani Prezydent, to nie jest wasz obowiązek pomagać, jednak chcę 
pokazać, że zasługujemy na pomoc o wiele większą, niż mamy do tej pory. 
Sezon 2016/2017 – pół roku po tym, jak stery w Klubie objął pan Dariusz 
Stanaszek, pierwszy awans w tym sezonie do II Ligii, następny awans sezon 
2017/2018, kolejny sezon w I Lidze 2018/2019, skończyliśmy na V miejscu. W 
2018 roku powstała Akademia Piłkarska GKS Jastrzębie, która zrzesza aktualnie 
450 dzieci, we wrześniu są nabory, ta liczba na pewno wzrośnie, nie ma aktualnie 
w okolicy większej Akademii z większą liczbą dzieci, jest ogromna ilość osób 
zainteresowana tym Klubem. W 2018 roku powstała Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego, która dobrze funkcjonuje, w 2019 roku wystartowaliśmy z Liceum, 
powstało kilka klas, liczymy, że w kolejnych latach będzie więcej. W 2018 
utworzenie Biznes-Klubu GKS Jastrzębie, jest duży problem, pozyskujemy 
sponsorów, tylko pytanie, skąd tych sponsorów mamy pozyskiwać, skoro w 
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mieście dużo się dzieje, ale z rzeczy biznesowych nie dzieje się nic w ogóle. Nie 
ma inwestorów zewnętrznych, którzy tu przychodzą do miasta, więc skąd mamy 
pozyskiwać tych sponsorów. Największa inwestycja to jest remont C.H. Gwarek, 
już się spotkaliśmy z nowymi właścicielami, już współpracujemy z nimi ale co 
dalej. 
W 2019 roku rozpoczęliśmy dystrybucję magazynu w formie papierowej aby 
dotrzeć do grupy ludzi, którzy nie posługują się Internetem, chcieliśmy znaleźć 
odbiorców w ludziach, którzy nie mają tego medium. W 2017 roku powstała 
Fundacja Familia, masę rzeczy udało się zrobić pod szyldem Fundacji. 
Prowadzimy również działalność gospodarczą, prowadzimy masę akcji 
społecznych. Wszystkie imprezy robimy swoimi środkami, za darmo, staramy się 
robić to za darmo, szukamy sponsorów na wszystkie wydarzenia. Objęliśmy 
patronatem Przedszkole Specjalne. 154 tys. złotych to kwota, którą 
przekazaliśmy na cele statutowe, głównie charytatywne do końca roku 2018, do 
końca roku 2019 ta kwota będzie podwojona. Doszliśmy do ciężkiego momentu, 
w którym nie mamy środków, uważam, że się da zrobić dużo więcej, więc nie 
powinno nas się tak traktować. Wynika z tego, że jednak nie szło siąść do 
merytorycznej rozmowy i ustalić, że jednak się da. Dowiedzieliśmy się trzy 
tygodnie temu, że jednak będą jakieś środki, ale to jest za późno, co z przyszłym 
rokiem, nie wiem, stoimy w miejscu, nie wiem jak tu można coś budować,  jest 
problem. Prosiłbym, abyśmy zaczęli planować coś do przodu, w perspektywie. 
Bardzo bym prosił, abyście państwo na tych sesjach, zamiast kłócić się i 
przygadywać, zaczęli nas traktować poważnie, my mamy takie problemy, że 
musimy uważać z kim robimy zdjęcia, bo to się może nie podobać drugiej stronie 
politycznej, musimy uważać, kto prowadzi prezentację naszej drużyny, bo może 
się to nie podobać drugiej stronie, to jest chore, tak nie powinno być.  
Powinniśmy zmienić sposób myślenia, podchodzenia do problemów, zamiast się 
kłócić, w końcu pomyśleć co zrobić. Skoro jest problem, wpłynie mniej podatków 
do budżetu miasta, trzeba się zastanowić co zrobić, aby tych podatków wpłynęło 
więcej, przyciągnąć inwestorów czy cokolwiek innego. Na problemy trzeba 
reagować, a nie mówić, że się nie da.  
 
Paweł Duszyński przedstawił prezentację multimedialną Klubu Sportowego GKS 
Jastrzębie S.A.  
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  
 
Dariusz Stanaszek- Prezes Zarządu Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie 
Chcę dodać, że z analiz wynika, że pozyskaliśmy w sumie 4,5 mln złotych, to jak 
ja mam podejść do Prezesa Zagłębia Sosnowiec, który z miasta otrzymał w tym 
roku 9 mln złotych. My rywalizujemy z prywatnymi klubami, na poziomie I Ligii 
ekstraklasy, są to kluby, których właścicielami są miasta, rywalizujemy z 
miastami, musimy liczyć na wsparcie miasta. Tak to wygląda,  zajmujemy się 
więcej polityką, niż pomaganiem klubom i ludziom.  
 
Kazimierz Szynal – Prezes JKH Jastrzębie 
Prezesem hokeja jestem od 14 lat, na tej sali jestem kolejny raz, radni się 
zmieniają, prezydenci się zmieniają, a zawsze chodzi o pieniądze. Chciałbym 
zaapelować o jedno, o większe zaangażowanie miasta na poziomie takim, jak 
nasi sąsiedzi, proporcjonalne do budżetu miasta. Możliwości prawne, to nie tylko 
stypendia i dotacje, jest szereg innych, które okoliczne miasta wykorzystują. 
Nasz Zarząd działa pro bono, ale mamy problemy, z którymi borykamy się, coraz 
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ciężej jest nam działać, jest to gra z klubami, za którymi stoją miasta, potężni 
sponsorzy. Jeśli chodzi o hokej to gdyby nie Jastrzębska Spółka, to nie byłoby 
profesjonalnego hokeja. Nie byłoby też profesjonalnej siatkówki. Prowadzimy 
szkolenie dzieci i młodzieży, jest to koszt roczny około 360 tys. złotych, z miasta 
otrzymujemy dotację  około 60 tys. złotych. Sponsorzy dokładają resztę, 
sponsorzy w Jastrzębiu i okolicy są praktycznie wydrenowani. Nie ma firmy, która 
mogłaby potencjalnie zasilić dużymi środkami jastrzębski sport, oprócz tych, 
które są. Sytuacja jest coraz gorsza, dlatego proszę o większe zaangażowanie. 
Jeśli chodzi o sprawy charytatywne to również działamy na tym polu, jeśli chodzi 
o środki unijne to mamy zrealizowanych 11 projektów. Apeluję o większe 
zaangażowanie.  
 
Roman Fajfus - Prezes Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego 
W 2013 roku nastąpił regres, spadliśmy z I Ligii, trzeba było 6 lat, abyśmy wrócili 
do I Ligii i teraz jesteśmy liderem. Stawiamy sobie cele najwyższe. Naszym 
celem jest awans do ekstraklasy, byłoby to spełnienie marzeń św. p. Władka 
Kwietnia. Parę lat temu postawiliśmy na jastrzębską młodzież, dzięki m. in. Pani 
Prezydent w 2016 roku powstała klasa sportowa, potem przekształciła się w klasę 
mistrzostwa sportowego, duże zaangażowanie radnego Andrzeja Matusiaka 
spowodowało, że tenis stołowy stał się jedna z pięciu dyscyplin priorytetowych. 
Stawiamy dużo na marketing, w kwietniu otworzyliśmy Facebook i stronę 
internetową Klubu, mamy możliwość streamingu z wszystkich 16 stołów. Nasze 
możliwości się kurczą, baza, jaką jest hotel Omega się zdekapitalizowała, dotyka 
nas brak hoteli, możliwości przyjęcia wielu osób, należałoby poprawić warunki 
bazy, która istnieje. To dotyczy wszystkich klubów, musi być jakaś strategia, aby 
coś powstało, mieszkańcy mają coraz lepsze mieszkania, samochody, czujemy 
nacisk rodziców, którzy chcą inwestować w swoje dzieci. Mnie kiedyś zbudował 
tenis stołowy, teraz oddaję mu swoje nazwisko, my wszyscy dajemy nasze 
nazwisko naszym dyscyplinom ale wy wszyscy musicie nam pomóc.  
 
Przedstawiony film stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  
 
Anna Hetman 
Chcę się odnieść do wypowiedzi przedstawicieli Klubu GKS, w związku z tym, że 
nie do końca prawdziwe dane zostały tam przekazane. Nie chciałabym, aby 
ktokolwiek ze sportu robił politykę, zawsze pilnuję tego, aby w samorządzie w 
sporcie polityki nie było Sport powinien łączyć, a nie dzielić, a panowie wiecie, 
jak te rozmowy przebiegają. Panie Prezesie, zwracam się do pana Prezesa 
Dariusza Stanaszka, początkiem roku 2019 kiedy rozmawialiśmy o dotacji 
powiedziałam, że ta dotacja, zaplanowana na 2019 rok, jest pełną kwotą, na 
którą miasto stać dla Klubu. Dotychczas planowaliście wydatki na cały rok 
budżetowy. Natomiast w tym roku po raz pierwszy złożyliście wniosek 
wykorzystany na pół roku, Komisja, która miała pełną kwotę do dyspozycji,  
rozdysponowała tę kwotę w pierwszym rozdaniu. Ale ta informacja była, więc 
jeśli jest taka informacja, to ja prosiłabym o to, abyście państwo planowali w taki 
sposób i nie mówili, nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Panie 
Prezesie, ostatnio w naszej rozmowie, też wyraźnie powiedziałam, że w 
przyszłym roku nie spodziewajcie się więcej przy planowaniu w budżecie, niż 
kwoty, która była w planie na 2019 rok, czyli takiej, którą otrzymaliście w 
pierwszym rozdaniu.  
Tak było? 
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Głos z sali 
Tak 
 
Anna Hetman 
Więc dlaczego pan Wiceprezes mówi, dalej nie wiemy, co będzie w przyszłym 
roku. Państwo jesteście spółką, wy sobie musicie zaplanować wydatki. 
Rozumiem, że jesteście teraz w pierwszej Lidze, dla kibiców to jest ważne, też, 
chciałabym, abyście się utrzymali. To nie jest tak, że miasto może w 
nieskończoność zwiększać swoje wydatki bieżące, jeśli mamy dochody takie, a 
nie inne. Podatki są na maksymalnym poziomie jak rozporządzenie nam podaje, 
być może będą jakieś zmiany, które trzeba będzie przedyskutować z radnymi, co 
dalej z tym robimy? Nie podoba mi się sytuacja, że stawiacie pod ścianą nas, 
Prezydenta, bo Klub padnie i sportu nie będzie jak miasto nie będzie dotowało. 
My robimy, co możemy, widzieliście, jak te wydatki wzrosną. W planie budżetu 
nie będzie więcej środków, niż pierwotnie w planie na 2019 rok, każdy Wydział i 
Jednostka i tak tniemy plany o 5%, kto wie, czy jeszcze więcej nie będziemy 
musieli, bo budżet może się nam nie spinać. To nie jest niechęć do sportu, 
niechęć do GKS, czy polityka. Ważne, aby Klub miał stabilną sytuację, jeśli my 
wam podajemy, że taka i taka kwota będzie przeznaczona na dany rok 
budżetowy, to proszę sobie tak planować wydatki, aby one mieściły się w jakichś 
ramach. Rozumiem, że awans do pierwszej Ligii podniósł te wydatki ale nasza 
dotacja również wzrosła. Nie wiem, jak sobie poradzicie, ale nie jestem w stanie 
teraz zadeklarować, że nagle znajdziemy kolejny milion w budżecie na 2020 rok. 
 
Iwona Rosińska  
Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, kiedy zawodnik osiąga wysokie wyniki                       
w sporcie, głośno mówimy o nazwach Klubu, o trenerach, nazwiska ich są w 
telewizji, na portalach. Zapominamy o trenerach, którzy kształtowali ich od 
najmłodszych lat, o nauczycielach wychowania fizycznego, pragnę podziękować 
rodzicom, którzy wkładają swój czas i pracę w możliwość kontunuowania pasji 
przez swoje dzieci.  
 
Andrzej Matusiak 
Sukces zachęca młodzież do uprawiania sportu, aby był ten sukces, dlatego 
trzeba wspierać sport wyczynowy, dlatego rola miasta jest taka, żeby dać 
możliwość młodzieży uczestniczyć w rozgrywkach, trzeba wzmocnić drużyny 
seniorów. Chcę przypomnieć że jako Komisja Sportu i mniejsza część Rady 
walczymy o to, aby w LZS-ach był trener piłkarski, który jest na całym etacie 
prowadzonym przez MOSiR. Dlatego, że niektóre Kluby, zwłaszcza LZS-owskie 
nie mają możliwości organizacyjnych, aby sprawy związane z ZUS-em, Urzędem 
Skarbowym. Tak kiedyś było ale pani Prezydent Anna Hetman to zabrała. Jest 
jedna szkoła, która nie ma sali gimnastycznej, jest to Szkoła Podstawowa nr 17, 
robimy remont szkoły ale o sali zapomnieliśmy. W Ruptawie zwiększa się ilość 
mieszkańców, więcej młodzieży chodzi do tej szkoły, a sala gimnastyczna jest 
beznadziejna. Kluby sportowe wypełniają też pewną lukę, większość prawdziwej 
gimnastyki dla dzieci i młodzieży jest w klubach sportowych. Chciałem 
podziękować kibicom, którzy wspierają Zarząd. Zapotrzebowanie na szkolenie 
dzieci i młodzieży jest na ponad 3 mln złotych, my daliśmy 900 tysięcy, tylko 
dlatego, że Komisja Kultury i Sportu znalazła pieniądze, które można było 
przenieść. Zmarnowaliśmy szansę następnego obiektu tzw. boisko balonowe, 
Dyrektor Zbigniew Miłoś znalazł koncepcję i rozwiązanie, że za 3, 5 mln złotych 
mogłoby coś takiego u nas powstać.  
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie może dalej się rozwijać, bo nie ma warunków 
na to, żeby powstawały nowe klasy z różnymi dyscyplinami sportowymi. 
Siatkówka, tenis stołowy, judo, piłka nożna z różnymi klubami sportowymi, 
klubów, które się ubiega o te 3,5 mln złotych jest ponad 10. Miasto Katowice, na 
samą piłkę nożną przekazało 25 mln złotych, tam stworzono coś takiego, że nie 
tylko idą środki finansowe z miasta, ale miasto pozyskuje środki aby szły do tego 
klubu wielosekcyjnego, mającego obsługę prawną i finansową i wszystko. Tam 
prezesi poszczególnych dyscyplin zajmują się tylko i wyłącznie sportem. Jeśli 
chodzi o firmy w Jastrzębiu i okolicy są niesamowicie wydrenowane. Budżet roku 
2019, to radni Rady Miasta znaleźli środki finansowe aby zwiększyć dotację, bo 
dotacja zaplanowana przez panią Prezydent była o wiele mniejsza. Ale mimo to, 
że znaleźliśmy te środki finansowe, chcieliśmy dążyć do tego, żeby był okrągły 
milion złotych na szkolenie dzieci i młodzieży, zrobiono wszystko aby na 
cokolwiek dać, byleby nie dać na ten sport. Tak to wygląda proszę państwa, 
posłuchajcie sobie, jak wyglądają nasze sesje budżetowe, jak się walczy o sport. 
Pozytywną sprawa jest to, że poszliśmy tą drogą, że obiekty sportowe są za 
złotówkę plus Vat. Natomiast niektóre Kluby muszą utrzymywać te boiska z 
własnych środków. Nie mają takiej możliwości, że korzystają z obiektów 
miejskich. Sport osób niepełnosprawnych, w jaki sposób został potraktowany 
Zespół Szkół nr 9? Była umowa, że powstanie sala gimnastyczna w Zespole Szkół 
nr 9. Nie powstała i już chyba nie powstanie, mimo tego, że osoby 
niepełnosprawne w Zespole Szkół nr 9 osiągają dość duże wyniki na arenie 
międzynarodowej w swoich kategoriach. Zapomnieliśmy także o jednej rzeczy, że 
miasto stypendia dla sportowców, które zostały zlikwidowane. Uważaliśmy jako 
Komisja Kultury i Sportu, żeby te stypendia były przekazane na zasadzie dotacji, 
następnie Klub sam przyznaje stypendia, bo wie, komu można dać a komu nie. 
Uważam to za pozytywne. Przez pięć lat nie powstał żaden obiekt z prawdziwego 
zdarzenia, ta hala widowiskowo-sportowa, powstała za Prezydenta Janeckiego to 
jest naprawdę duma Janeckiego, jak również lodowisko. Uważam, że 
przynajmniej jeden obiekt w kadencji powinien być zrobiony, niestety poprzednia 
kadencja została w tym temacie zmarnowana.  
 
Mirosław Kolb 
Mam nadzieję, że źle panią zrozumiałem, dała pani jasny sygnał kibicom, 
działaczom i piłkarzom, że nie wchodźcie do ekstraklasy, bo w 2020 roku nie 
dostaniecie więcej pieniędzy. Utrzymajcie się w pierwszej Lidze jak gracie, a jak 
wejdziecie do ekstraklasy to nie dostaniecie ani grosza więcej. Jeśli źle 
zrozumiałem, to przepraszam, musimy wszystko zrobić,  aby pieniądze się 
znalazły. Ile było tej gadki, po co nam ta Hala, a Hala powstała, tam gramy, 
odbieramy nagrody, dzieje się bardzo dużo. To samo było z obwodnicą miasta,                     
a dzisiaj miasto byłoby zakorkowane, bez dojazdu do autostrady, 40 minut bym 
jeździł na Borynię do roboty.  
 
Dariusz Stanaszek 
Jako Prezes odpowiedzialny jestem za funkcjonowanie tej spółki akcyjnej. Na 
poziomie pierwszej Ligii budżet naszego Klubu jest na poziomie 6 mln złotych. 
Tyle kosztuje gra na tym poziomie jeśli chodzi o rozgrywki w pierwszej Lidze. My 
po awansie nie możemy sobie planować dokładnie jakie koszty poniesiemy, bo 
ich nie znamy, to jest coś, czego Zarząd musi się nauczyć po pierwszym 
półroczu. My nie robiliśmy czegoś takiego, że przygotowaliśmy nadmuchany plan, 
tylko realny, który mogliśmy rozliczyć. Została nam kwota na pół roku 1 mln 370 
tys. Wiem, że jeśli chodzi o pierwszą Ligę to jesteśmy jakoś w stanie przebrnąć 
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dla finansowania Spółki, zatrudniamy ponad 100 osób, to nie jest mała spółka, to 
można sobie posprawdzać. Dostaniemy 1 370 tys. i co my mamy zrobić, usiąść i 
płakać? Będziemy szukać innych rozwiązań, sponsorów, partnerów? Musimy to 
zrobić bo my nie poddamy się.  
Wspomniałem, że Kluby sportowe to są miasta, tam Prezes idzie do Prezydenta                   
i miasto musi zabezpieczyć środki i to jest jego problem. U nas nie jest tak, że 
miasto jest właścicielem Klubu, my się z tym godzimy, jesteśmy spółką akcyjna 
prowadzoną przez Stowarzyszenie kibiców, i nie mamy nic wspólnego z miastem 
oprócz tego, że go reprezentujemy i pokazujemy że się da. Będziemy robić tak, 
żeby było dobrze.  
 
Tadeusz Sławik 
Sesja Rady Miasta ma to do siebie, że winniśmy wymieniać poglądy, słuchać 
analizować, co kto mówi, bo to nie jest czas aby się obrażać, widać, są ku temu 
powody. Mamy fantastyczne kluby, świetnie zarządzane, przy realnie niższych 
budżetach niż konkurencja. Chcę się odnieść do jeszcze jednej sytuacji, GKS 
Jastrzębie. To, co panowie zrobili jest fenomenalne, pamiętam ten czas, kiedy 
GKS upadał. Dobrze, że wtedy nie podjęliśmy innej decyzji, trudna ścieżka – od 
niskiej Ligii zacząć ale na czysto, w krótkim czasie awans do pierwszej Ligii. 
Zupełnie inne budżety są potrzebne, to musi być zderzenie z możliwościami 
miasta, przed nami trudne decyzje budżetowe ale musimy się z nimi zmierzyć. 
Wynagrodzenia należy pracownikom zwiększyć, taki jest rynek pracy bo inaczej 
stracimy dobrych pracowników. Widać, co panowie robicie, to są cuda, 
marketing, wsparcie dla młodzieży, dobrze że ta Sesja się odbyła, pozwoli to 
spokojnie ale z oddaniem na sytuację tych Klubów spojrzeć tak, żeby dalej mogły 
funkcjonować i utrzymać się. Najbliższa debata budżetowa będzie jedną z 
najtrudniejszych w historii samorządu od roku 1990. Musimy się z tym zmierzyć, 
wybrać rozwiązania dobre również dla sportu. Są to setki i tysiące młodych ludzi, 
którzy dzięki temu będą w sporcie, a nie na ulicach. Za to panowie serdecznie 
dziękuję.  
 
Ewa Gutowska 
Pragnę nadmienić co do wypowiedzi radnego Andrzeja Matusiaka, z czego mogą 
korzystać kluby sportowe w ramach dotacji celowych na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży i finansowanie rozwoju sportu. Trenerzy, utrzymanie obiektów 
sportowych, przygotowanie do korzystania w przypadku szkolenia i 
organizowania imprez mogą być wpisane do dotacji. To, co było kiedyś, że 
trenerzy byli na etatach czy umowach, w MOSiR-ze, nie może tak teraz być, że 
względu na to, że są odpowiednie przepisy, które regulują, w jaki sposób dotacja 
celowa, nie może być podwójnego finansowania . To jest realizacja zadania 
sportowego. Tam, w tym wniosku musi być opisane wszystko tj. ile jest trenerów, 
ile zawodników, godzin treningowych, drużyn, to musi być w jednym miejscu. Nie 
może być to porozrzucane w różnych miejscach. Odnośnie stypendiów 
sportowych, nie mamy żadnych zastrzeżeń co do dofinansowania i przekazywania 
środków finansowych na stypendia sportowe w przypadku dużego sportu, chcę 
zaznaczyć, że tak jak środki w wysokości 240 tys. zostały przekazane do małych 
Klubów na stypendia, to na palcach jednej ręki można policzyć ile Klubów z tego 
korzysta. Bardziej Kluby idą w szkolenie sportowe czyli realizację takiego 
zadania.  
 
Piotr Szereda 
Do Rady Miasta wpłynął projekt uchwały na podstawie art. 41 A Ustawy o 
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samorządzie gminnym dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
wpisał się w tematykę Sesji. Jest to uchwala kierunkowa, aby powstał nowy 
stadion piłkarski w Jastrzębiu. Uchwałę dałem do porządku obrad jako pierwszą, 
aby tematykę utrzymać, aby dać głos tym, którzy przyczynili się do tego, że taki 
projekt uchwały powstał.  
 
Ad.9. 
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.  
 
Michał Urgoł – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój w zakresie budowy nowego stadion miejskiego wraz z infrastrukturą 
rekreacyjno-sportową na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
Opinie Komisji Rady Miasta: Kultury Sportu i Turystyki- pozytywnie, Budżetu                          
i Skarbu – nie zajęła stanowiska. 

Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Proszę o wypowiedź przedstawiciela inicjatorów uchwały pana Ireneusza 
Miśkowiec. 
 
Ireneusz Miśkowiec- przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego działającego przy 
Stowarzyszeniu Jastrzębski Sport przedstawił i omówił prezentację „Ośrodek 
treningowy ze stadionem i muzeum sportu”. 
Stowarzyszenie powstało w tym roku na terenie naszego miasta i ma na celu 
spowodowanie aby Kluby sportowe ze sobą współpracowały po to, abyśmy mogli 
nasze wspólne cele każdego Klubu z osobna wspólnie realizować. Jedną z 
pierwszych inicjatyw jest inicjatywa obywatelska związana z uchwałą, dotyczącą 
stworzenia ośrodka treningowego ze stadionem i muzeum sportu. Medialnie jest 
wszędzie mowa o stadionie, ja podkreślam szczególną rolę ośrodka 
treningowego. Pomysł powstał bo zbiegło się oprócz potrzeb kilka innych faktów, 
zauważyła to również pani Prezydent, że brakuje nam boisk,  umieściła w swoim 
programie wyborczym. Pojawiły się możliwości dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu w wysokości 10% inwestycji, przeprowadzono takie dofinansowanie już                               
w przynajmniej dwóch miastach. Ostatnio doszła pula 130 mln złotych w PZPN na 
infrastrukturę szkoleniową. Dlatego powołaliśmy ten Komitet, zebraliśmy ponad 
5 tys. podpisów Jastrzębian pod projektem tej uchwały, a wynikało to z potrzeb.        
A potrzeby są takie. W największej Akademii w naszym mieście trenuje 460 
dzieciaków, piłka nożna to sport na trawie, mamy jedno boisko treningowe 
trawiaste. 460 dzieci, profesjonalna drużyna piłkarska pierwszoligowa i jedno 
boisko trawiaste, na którym wszyscy trenują. 6900 klubów piłkarskich działa w 
Polsce, które grają na różnych poziomach rozgrywek, rywalizacja w piłce nożnej 
jest nieporównywalna z żadną inną dyscypliną. W siatkówce męskiej jest 57 
klubów, w hokeju 25-27, pokazuje to skalę konkurencji, z jaką mamy do 
czynienia. Skala konkurencji w piłce nożnej jest ogromna, nieporównywalna z 
żadnym innym sportem. Jastrzębski Klub GKS Jastrzębie jest  wśród 34 
najlepszych Klubów w Polsce, w to wszystko w przenośni „za pomocą gwoździa i 
młotka”, bardzo duża praca. Dziś ponad 95 osób pracuje w Klubie piłkarskim, jest 
to przedsięwzięcie na dużą skalę. Za kadencji pani Prezydent Anny Hetman 
miasto wydaje najwięcej na sport, to jest bezdyskusyjne. Przez przekazywane 
dotacje miasto inwestuje w te Kluby po to, aby one się rozwijały, Kluby osiągają 
ten rozwój, jednak mamy tylko jedno boisko, Klub jest w pierwszej Lidze, 460 
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dzieciaków, są inne Kluby. Dzisiaj trzeba w godziwych warunkach trenować, 
oglądać, dzisiaj kibic to klient. W nieoficjalnej rozmowie z wykonawcą, który 
buduje obiekty i infrastrukturę sportową na olimpiady,  otrzymałem wycenę na 
około 12 mln euro. Wartość marketingowa przekazu medialnego wyceniono za 
jeden miesiąc na 4 mln 150 tys. złotych. Jest to wartość w Jastrzębiu, dlatego że 
nie mamy nic oprócz węgla i sportu w naszym mieście, czym się możemy 
pochwalić. Przeprowadzono wśród mieszkańców sondaż w temacie powstania 
nowego stadionu, oddano 1317 głosów, z czego 84 % wskazało że tak. Widać, że 
oczekiwanie społeczne jest bardzo duże. Dziś jest 26 września, bardzo bym 
chciał, abyśmy ten dzień zapamiętali, abyście państwo podejmowali takie 
decyzje, żeby nowe obiekty sportowe u nas powstawały. 
 
Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
Anna Hetman 
Uchwala oficjalnie została przedłożona w poniedziałek, do mnie trafiła na biurko 
wczoraj, w kilku słowach chciałabym się do niej odnieść. Miastu się taki obiekt 
należy, nie bez kozery mówiłam o tym w programie, my nie mamy zaplecza oraz 
infrastruktury towarzyszącej. Chcę się odnieść do zapisów tej uchwały. Zwróciłam 
się do ministra Bańki z czterema zapytaniami: do jakich obiektów sportowych 
planowane są dofinansowania w najbliższych latach?; czy możliwe jest inne 
dofinansowanie do budowy obiektów sportowych niż konkursy ogłaszane przez 
Ministra Sportu i Turystyki, jeśli tak, to jakie?; czy dofinansowanie obejmuje 
wyłącznie obiekty treningowe, ośrodki przygotowawcze, czy też szerszy zakres 
inwestycji na przykład stadiony?; czy możliwe jest łączenie finansowania z innych 
źródeł zewnętrznych ze środkami pozyskiwanymi z konkursów czy dotacji? W 
odpowiedzi na pismo pan Minister napisał tak: Szczegółowe warunki uzyskiwania 
dofinansowań na realizacje zadań z zakresu przebudowy remontów inwestycji 
sportowych określa Rozporządzenie Ministra z roku 2017. Zgodnie z tym 
Rozporządzeniem w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Minister ogłasza 
Program inwestycyjny, który zawiera m.in. informację o rodzajach zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach programu, wnioskodawcach 
uprawnionych do uzyskania dofinansowania, warunkach udzielenia 
dofinansowania i jego wysokości, terminach, terminach wniosków inwestycyjnych 
i ich oceny. Zazwyczaj programy ogłaszane są na początku roku, w zakładce 
Infrastruktura. 
- Oczywiście, zanim się złoży jakiś wniosek aplikacyjny, trzeba mieć 
przygotowany projekt, wkład własny, perspektywę sfinansowania tej inwestycji w 
przyszłości.  
Co do zasady, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wspiera budowy stadionów 
służących profesjonalnym klubom sportowym. Niemniej Kluby, które 
zainteresowały się rozbudową swojej bazy, mogą się ubiegać za pośrednictwem 
Samorządu o pozyskanie ministerialnego dofinansowania na ten cel tj. bazę 
treningowo-szkoleniową. W skład takiej bazy mogłyby wejść boiska pełno i 
niepełnowymiarowe, również z zadaszeniem umożliwiającym ich całoroczne 
wykorzystanie czy też obiekty i zaplecza sanitarno-szatniowe. Wnioskodawca 
składający wniosek w ramach któregokolwiek programu inwestycyjnego 
ogłaszanego przez Ministerstwo może się starać o dofinansowanie inwestycji 
także z innych źródeł.  
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Na dzisiejszą Sesję został po raz pierwszy przygotowany projekt uchwały 
oddolny, z inicjatywy obywatelskiej. Jestem pełna podziwu dla osób 
zaangażowanych w tę inicjatywę bo wiem, że musieliście zrobić wiele kilometrów 
żeby zdobyć te podpisy. Wiem, że nie są to osoby tylko z terenu Jastrzębia, więc 
nie tylko jastrzębianie się pod tym podpisywali. Niektóre osoby zostały 
wprowadzone w błąd przy podpisywaniu, piszą do nas ludzie, maile, telefony sms 
otrzymuję zapytanie, czy to prawda, że pani zleciła zbieranie podpisów pod 
budową stadionu.  
Jako Prezydent Miasta mam 14 dni na zaopiniowanie uchwały, jako że wpłynęła 
ona do mnie oficjalnie wczoraj, więc nie została zaopiniowana formalnie. 
Inicjatywy oddolne, jeśli są merytoryczne, a nie polityczne, to mają ogromne 
znaczenie, bo społeczeństwo pokazuje potrzeby w tym zakresie. W badaniach 
przeprowadzanych w roku 2018, szerszych, gdzie pytaliśmy mieszkańców, czego 
oczekują czy utożsamiają się z miastem, większość mieszkańców mówiła o 
rozbudowie przestrzeni miejskich i nakładów na kulturę. Sport był w tych 
szerszych badaniach na niższym poziomie, była mowa o tym, że kultura i sport 
przyciąga i trzyma jastrzębian w mieście. Troszeczkę nie zgadzam się z tym, że 
ta uchwała została dzisiaj wprowadzona na Sesję, nie jestem przeciwna budowie 
tego obiektu, ani żaden z radnych nie jest przeciwko budowie takiego obiektu, 
ale dlaczego musimy się tak spieszyć z podjęciem uchwały dzisiaj? Nic by nie 
zaszkodziło poczekać miesiąc, aby uchwała szła normalnym trybem i została 
wprowadzona na Sesję w październiku. Piszecie państwo: „ Zaleca się 
Prezydentowi odstąpienie od modernizacji Stadionu przy ul. Harcerskiej z uwagi 
na brak uzasadnienia ekonomicznego takiej inwestycji oraz brak faktycznych 
możliwości dokonania modernizacji zapewniającej nowoczesny poziom rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz organizacji imprez masowych”. 
Zalecenie nie jest właściwe, proszę zwrócić uwagę, że my mamy Klub, drużynę 
grającą w pierwszej Lidze, te dostosowania muszą być robione, teraz będziemy 
musieli dostosować płytę stadionu tj. podgrzewanie płyty stadionu, czy pierwsza 
Liga czy Ekstraklasa wymaga takiego właśnie dostosowania, a stadiony nie 
wybuduje się w rok czy dwa, jest to inwestycja na wiele lat. Sam proces 
przygotowania jest dłuższy niż sama budowa. Nie ma czegoś takiego aby miasto 
odstąpiło od modernizacji obiektów sportowych. To zalecenie uważam za 
niezasadne gdyż modernizujemy już stadion, czeka nas modernizacja płyty, 
boiska sportowego przy ulicy Kościelnej też są modernizowane tak aby 
wykorzystać to, co jest możliwe, ale też do nieco poszerzenia bazy treningowej. 
To zalecenie uważam, że jest niezasadne.  
„Zaleca się przystąpienie do oceny możliwości budowy ośrodka treningowego z 
nowym stadionem miejskim wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w 
dzielnicy Zdrój z dojazdem od ulicy Towarowej i Moszczenickiej”.  
My już podchodziliśmy do tego tematu, rozważaliśmy możliwości, najpierw 
koncepcyjnie, myśleliśmy o tym już w poprzednich latach, zostało przygotowane 
takie opracowanie, które miało zbadać, gdzie byłaby najlepsza lokalizacja dla 
takiego obiektu, musimy mówić o szerszej infrastrukturze z dobrym dojazdem, 
skomunikowaniem, miejscem na parkingi, bo przy tym stadionie nie ma 
absolutnie takiej możliwości. Koncepcja była przygotowana, wskazane było 
miejsce przy ulicy Towarowej i Moszczenickiej. Własności tam są różne, część 
własności miejskiej, część JSW, część SRK, część JSK, uporządkowanie tego 
procesu nie jest proste i jest czasochłonne. Czas, który jest dalej podany w 
uchwale, nijak się ma do tego, jak to może zostać przeprowadzone na tym 
terenie.  
„W przypadku określenia możliwości budowy ośrodka treningowego z nowym 



 19

stadionem miejskim wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscu 
wskazanym zaleca się przeprowadzenie rozwiązań koncepcyjnych oraz ogłoszenie 
konkursu na projekt budowy ośrodka treningowego z nowym stadionem miejskim 
wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową”. 
To jest oczywiste, że te wszystkie procedury muszą być zachowane, konkurs jest 
bardzo dobrym rozwiązaniem bo daje możliwości wyboru obiektu, byłby to 
wspólny wybór najładniejszego wizualnie obiektu, to mogłoby się odbyć jeśli 
własności byłyby już uporządkowane. Określacie państwo podstawowe dane 
inwestycyjne dotyczące kosztów inwestycji. Trudno mówić o kosztach mając tyle 
zmiennych, które pojawiają się z miesiąca na miesiąc. Mając porównanie z 
mniejszymi inwestycjami, które realizujemy, te koszty na pewno nie będą tak 
niskie, jak państwo tutaj wskazujecie, wszystko musimy ogłaszać w drodze 
przetargu, procedury trwają bardzo długo, do przetargu zgłaszają się firmy, nie 
wiem, czy najtańsza oferta zmieściłaby się w tej cenie, którą państwo 
wskazujecie. Chyba że mówimy o boiskach treningowych i tylko małym zapleczu, 
a nie o tym, co tu jest napisane. Tu jest mowa o pojemności 8200 miejsc z 
możliwością nisko kosztowej rozbudowy do 11 000 miejsc.  
„Projekt powinien uwzględniać możliwość rozbudowy o kompleks basenowy”. Nie 
wiem, czy ta kwota, o której wcześniej była mowa uwzględniała to  już z 
kompleksem basenowym czy nie. Określony jest czas, zalecacie państwo aby 
wprowadzić do budżetu na 2020 rok wydatki na opracowanie koncepcji zabudowy 
oraz projektu budowlanego. Należy mieć możliwości i perspektywy finansowania 
tak dużej inwestycji. To nie jest decyzja łatwa do podjęcia, bo te pieniądze muszą 
się gdzieś znaleźć. Później jest mowa o wprowadzeniu do budżetu 2021/2022 
wydatków na inwestycje. Jeśli ktoś nie przeprowadził większej inwestycji, nie 
potrafi zrozumieć, że one tak długo trwają, kiedyś mieliśmy taki wykres, ile trwa 
proces przygotowania inwestycji, a ile sama inwestycja. 2/3 czasu trwa 
przygotowanie. Jeśli chodzi o sprawy uregulowania własności gruntów, to jest to 
jeszcze dłuższy proces. Oczekiwania społeczne są duże, nie dotyczą całego 
społeczeństwa, a kibiców, niektórzy mieszkańcy uważają, że lepiej, aby powstał 
kinoteatr, a nie stadion, więc te dyskusje i oczekiwania są różne. Wiem, że 
oczekiwania społeczne w zakresie nowego obiektu, są, nie trzeba mnie do tego 
przekonywać, ja też chciałabym, aby taki obiekt powstał. Ponadto ten teren 
musiałby mieć zmieniony Plan zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest 
poważna, strategiczna dla przyszłości dla miasta, przynosząca splendor, rozwój 
drużyn sportowych, bardzo wszyscy tego byśmy chcieli. Jeśli musimy o poważnej 
sprawie, musimy też poważnie do tematu podejść. Nie chciałabym, aby za jakiś 
czas ktoś machał tą uchwałą, że któryś radny nie zagłosował, a Prezydent nie 
dała pieniędzy, bo zapraszam wszystkich państwa do tego, abyśmy wspólnie 
znaleźli sposób na to, co z tym projektem uchwały, w sensie dalszego działania. 
W jaki sposób pozyskać środki, w jakim terminie opracować wspólnie 
harmonogram realizacji, bo łatwo się mówi, czasem może nie chce się posiadać 
wiedzy co do budżetu i zasobów, bo łatwiej wówczas krytykować i mówić że 
pieniądze są. Pieniądze nie są ukryte, mamy budżet, dochody, pisma z 
ministerstwa jakie są te dochody, my się musimy w tym wszystkim zmieści. Tak, 
tylko nie wiadomo, czy teraz nam się to uda w tych terminach, o których 
państwo mówicie. Jeśli mówimy o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu to 
będzie to dofinansowanie w pewnym zakresie na obiekt treningowy, nie wszystko 
uznawane jest jako wydatki kwalifikowane, które muszą ściśle spełniać kryteria 
podane przez Ministerstwo Sportu.  
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Piotr Szereda 
Klasyk Reymont powiedział: ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, 
razem mamy tyle, żeby założyć fabrykę. Co stracimy? Można tylko zarobić.  
My nie mamy pieniędzy w budżecie na stadion, za tymi pieniędzmi trzeba 
pochodzić, pieniądze trzeba załatwić, nie tylko od Ministra, ale jest jeszcze 
Totalizator, jest PZPN. Gdy była „Małyszomania” czy Wisła miała pieniądze na 
skocznię? Nie, a skocznia powstała. Teraz przyjeżdżają tam tłumy, a wokół Wisły 
kręci się biznes. Tyle lat walczymy o to, żeby strefa Moszczenicy ożyła, może 
zaczniemy od stadionu. Myślę, że pan Ireneusz jako wnioskodawca chwycił za 
serca 5 tys. osób, spowodował, że jest coś, o co możemy walczyć ponad 
podziałami. Oczywiście należy zrobić to etapowo ale od czegoś trzeba zacząć. 
Zaczęliśmy od inicjatywy obywatelskiej, bo ustawa na to pozwoliła, to że na liście 
znaleźli się obywatele gmin ościennych, to oznacza, że będą jeździć na stadion. 
Mamy poziom pierwszej Ligii, przedsionek Ekstraklasy, kadencja ma pięć lat, rok 
już mija, ten rok to była szansa na zastanowienie się, co będziemy robić w 
kolejnych czterech latach. Inicjatywy gospodarcze są ściśle powiązane ze 
sportem, sponsorami są ci, co mają gospodarkę, ci, co chcą się reklamować bo 
korzystają z tego potencjału reklamowego, jaki daje sport. Korzystamy z 
Jastrzębskiego Węgla jako siatkarze bo jeżdżą międzynarodowo ale jaki byłby to 
potencjał, gdyby to była Ekstraklasa i jeździli piłkarze. Uważam, że powinniśmy 
intencyjnie poprzeć naszych obywateli i przyjąć tą uchwałę jako Rada Miasta. 
Obywatele nie do końca muszą rozumieć te problemy, które przedstawiła pani 
Prezydent, możemy pokazać, że my dziś 26 września nie mamy nic, ale 
budujemy fabrykę. 12 lat temu na Bziu garstka ludzi chodziła i mówiła że będzie 
kopalnia, to gospodarze się śmiali, co oni tam robią, tam kopalnię? Wczoraj 
otwieraliśmy szyb, ludzie mają zatrudnienie. To pokazuje skalę, że jeśli chcemy 
to możemy, a nasze miasto Jastrzębie-Zdrój wielokrotnie udowodniło, że jeżeli 
chcemy, to możemy, a nasze miasto Jastrzębie-Zdrój z mieszkańcami 
wielokrotnie udowodnili, że jak chcą, to mogą. Wierzę, że ten Komitet inicjatywy 
społecznej, przyjdzie i będzie współpracować z panią Prezydent i tę uchwałę do 
porządku prawnego i administracyjnego jesteśmy w stanie poprawić i zrobić to 
wspólnie. Apeluję do wszystkich radnych żebyśmy przyjęli tę uchwałę. Obierzmy 
już kierunek, bierzemy się do roboty. To będzie obiekt wielofunkcyjny, tam będzie 
miejsce na estradę, sztuczne ognie. Mieszkańcy już mówią, że wreszcie usuniecie 
stąd ten stadion, nie będzie sztucznych ogni, uszkodzeń na samochodach tylko 
spokój, parkingi, a nasza szkoła Zespół Szkół nr 6 będzie miał duże ładne boisko, 
z którego będą mogli korzystać również mieszkańcy. Cenię sobie waszą wizję, 
cenię wizję tych, którzy to podpisali, ja też to podpisałem. Apeluję do radnych 
jeszcze raz: ja nie mam nic, wy też nie macie nic, ale będziemy mieli stadion. 
 
Anna Hetman 
Gwoli wyjaśnienia - Totalizator sportowy nie przydziela żadnych środków, te 
pieniądze są w Ministerstwie, one są przekazywane do Ministerstwa i to 
Ministerstwo dzieli w swoich programach te pieniądze. Uchwała nie musi być 
poprawiana, nic nie wnosi do dalszego procedowania, procedury musimy zgodnie 
z przepisami przeprowadzać, uchwała jest kierunkowa.  
 
Piotr Szereda 
Bardzo często mnie to dławi, u swoich pracowników też to mam. Mam pomysły                         
i słyszę, to się nie da, to się nie da. To wtedy człowieka tak spina… walczmy o to, 
aby to się dało. 
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Andrzej Matusiak 
Pani Prezydent mówi aby o miesiąc to przesunąć, przecież pani miała to już dwa 
miesiące temu. Co to wniesie, że będziemy przesuwać o miesiąc po to aby tylko 
przesuwać. W sprawie kolei, dzięki uporowi pana Tadeusza Sławika idziemy w 
tym kierunku, że powstanie kolej w mieście. Tak samo jeśli chodzi o stadion, 
wszyscy mówią o stadionie, a jak trzeba podjąć decyzję to podejmijmy ją i dzisiaj 
będzie ta decyzja.  
 
Tadeusz Sławik 
Jest konsensus, aby tę uchwałę podjąć. Mam świadomość, jaka długa ścieżka 
przed nami, ważne, aby patrzeć na szanse, a mniej na zagrożenia. Pamiętam jak 
zazdroszczono nam stadionu na Kasztanowej, gdzie odbywały się fantastyczne 
mecze, to był stadion typowo piłkarski, potem nastąpiła ta nieszczęsna decyzja 
dyrektora Borowego o przeniesieniu stadionu do centrum miasta, to były złe 
decyzje. Teraz stoimy przed szansą, a ścieżka przed nami bardzo długa, 
zmieniają się programy rządowe, może za dwa lata być inny program, może być 
inne dofinansowanie, mogą być inne priorytety. Jest to uchwała intencyjna, a 
mamy świadomość, że tych pieniędzy nie mamy. Damy szansę, aby zbudować 
coś fenomenalnego, z czego możemy być w przyszłych latach dumni, czy będzie 
to w tej kadencji, to wydaje się, że może to być trudne, ale prace mogą zacząć 
się od jutra, nad koncepcją, nad elementami wstępnymi. Mam wielką nadzieję, 
że będzie to pozytywna decyzja Rady Miasta.  
Alina Chojecka  
Cały czas apelujemy, aby opierać się na faktach i zdarzeniach, które miały 
miejsce, jestem członkiem Komisji Skarbu, chciałam państwa poinformować, że 
w poniedziałek do Przewodniczącego Szeredy wpłynął projekt uchwały, trafił pod 
obrady Komisji Budżetu i Skarbu we wtorek, wówczas zauważyliśmy, że nie ma 
tam opinii pani Prezydent, dlatego po przegłosowaniu sformułowaliśmy wniosek 
aby projekt uchwały skierować do pani Prezydent po to, żeby uzyskać tę opinię                   
i to wyjaśnienie, które dziś otrzymaliśmy. 
 
Bolesław Lepczyński 
Panie Przewodniczący, ja to przyjmuję jako uchwałę inicjującą, otwierającą 
debatę, to jest inicjacja budowy stadionu.  
 
Piotr Szereda 
To jest uchwała kierunkowa, tak uznaję. W razie czego jesteśmy radnymi aby to 
poprawić, jeśli będzie taka potrzeba.  
 
Piotr Szereda 
Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?  

Uchwała nr XV.86.2019 w sprawie określenia kierunków działań 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie budowy nowego stadionu 
miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową na terenie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za –20, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta   
Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego 
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protokołu. 
 
PRZERWA 17.25 – 17.30 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-
Zdrój  
 
Opinie  wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Skarbnik Miasta Dariusz Holesz omówił autopoprawki do przedłożonego projektu 
uchwały.  
 
Tadeusz Sławik 
Mam pytanie dotyczące Zespołu Szkół nr 9, pamiętam zeszłą kadencję, kiedy na 
tej sali rozmawialiśmy o szkołach specjalnych, umówiliśmy się, ze będą dwie 
szkoły funkcjonować, ta nowa na ulicy Jasnej i ta przy 11 Listopada. Pani 
Prezydent konsekwentnie dążyła do likwidacji tej szkoły w tamtej lokalizacji, 
zastanawiam się, komu jest potrzebna ta fantastyczna lokalizacja w dzielnicy 
Zdrój. Aktualnie środowisko jest już zniechęcone, sytuacja długo już trwa, 
przyjmą cokolwiek. Jest to złe rozwiązanie, które negatywnie oceniam. Jeśli coś 
mówimy, to trzeba być odpowiedzialnym za słowa, wykonujmy postanowienia 
umowy. Takie wnioski mi się nasuwają, że jakiś cel został osiągnięty, aby ta 
szkoła w tej lokalizacji nie funkcjonowała, podobno jest jakaś ekspertyza w tym 
temacie, proszę o informacje i wyjaśnienia.  
 
Anna Hetman 
Panie radny pan ma prawo do takiej oceny, chcę zdementować że był jakiś cel                     
w tym, żeby tam tej szkoły nie było. Absolutnie nie, od początku powtarzam 
przez pięć lat, że dwie szkoły są potrzebne, aby te szkoły się uzupełniały. Mamy 
dwie szkoły i będą dwie szkoły. Po raz kolejny powtarzam, na Szkolnej 1 
wszystkie dzieci się nie zmieszczą, tam już jest maksymalnie wypełniony 
budynek duży po SP-11, przez SP-23 tj. szkołę specjalną. Druga szkoła dla 
absolwentów SP-23 jest potrzebna w innej lokalizacji, tam muszą być pracownie, 
warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Państwo uczestniczycie w tym 
procesie, zaplanowane były środki, przetarg był ogłoszony, firma wyłoniona, 
rozpoczęliśmy inwestycje, nie wszystko da się przewidzieć. Ekspertyza została 
zlecona w momencie, gdy okazało się, że przy rozpoczęciu przebudowy wejścia 
wraz z windą, okazało się, że te mury nie wytrzymują, było zagrożenie 
zawaleniem się całej szkoły, inwestycja została wstrzymana, zlecono ekspertyzę, 
która pokazała, że budynek nie może być modernizowany, nie można przy nim 
ingerować. Trzeba spojrzeć na to, żeby uczniowie mieli godne warunki do nauki. 
A takie mogą być tylko wtedy, gdy zaplanujemy właściwie docelowe miejsce. Pan 
mówi, że społeczeństwo jest zniechęcone, bo oni mają dość rozgrywek, co 
będzie, czego nie będzie, kiedy będzie w którym miejscu będzie. Dajmy ludziom 
spokój i konkretną informację. Zespół Szkół nr 9 będzie przy ulicy Kaszubskiej, 
tam będziemy projektować takie warunki, aby wszystkie warsztaty i pracownie 
były dostosowane dla osób z niepełnosprawnością taką jakie w tej chwili znajdują 
się w szkole. Absolutnie żadnego zamiaru nie było, wszystko wskazuje na to, że 
były podjęte decyzje, rozpoczęliśmy inwestycje, to, że się tak zdarzyło, to jest 
przyczyna obiektywna. Wspomniał pan o cudownej lokalizacji, no nie akurat z 
tym się nie zgodzę bo lokalizacja nie jest dobra, wielu rodziców narzekało, że jest 
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przejście w niebezpiecznym miejscu, bo jest zakręt. Miejsce za budynkiem tej 
szkoły jest dość obszerne, wiecie państwo, że dwa przedszkola w Zdroju wiszą na 
włosku, Sanepid nam z roku na rok te decyzje przesuwa. Nie na miejscu tego 
budynku lecz w dalszej odległości od drogi, tj. w miejscu gdzie jest tam zielona 
trawa będzie przygotowana koncepcja jednego większego przedszkola dla dzieci z 
dzielnicy Zdrój i okolicy.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.87.2019  w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: 
za – 16, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 3. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 
rok,  

Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.88.2019  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, została podjęta głosami: za – 16, przeciw 
– 0 , wstrzymujących się – 3. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych 
 
Opinie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Budżetu i Skarbu – pozytywne. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała nr XV.89.2019  w sprawie umorzenia należności budżetowych 
została podjęta głosami: za – 18, 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. 
 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 
Opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – pozytywna. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.90.2019  w sprawie przeprowadzenia kontroli przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 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 38 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  
 
Opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego i Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji – pozytywne. 

Piotr Szereda 
Zdaję sobie sprawę, że obowiązkiem Rady Miasta jest uchwalenie uchwały 
dotyczącej inicjatywy obywatelskiej, mam do niej parę uwag. Pierwsza uwaga to 
uwaga literalna, logicznie byłoby w podstawie prawnej rozpocząć od art. 18, 
następnie kolejne artykuły. W § 5 ust. 5, wykreślić zapis Podczas zbierania 
popisów Komitet informuje mieszkańców o treści klauzuli informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych obowiązującej w urzędzie 
obsługującym organy Miasta Jastrzębie-Zdrój. W § 3 ust. 1, wpisywanie „posiada 
czynne prawo wyborcze” jest powieleniem zapisów § , w ust.3 pkt 4 wykreślić 
słowa „ określające potrzebę/cel podjęcia uchwały/ podstawy prawne podjęcia 
inicjatywy w tym finansowe związane z jej realizacją. Uważam, że to Rada Miasta 
ma bardziej prerogatywy niż nasi mieszkańcy. §3 ust.3.  wykreślić. -Komitet 
ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę rozstrzygnięcia co do przedstawionego 
projektu lub w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym 
terminie, jako Rada Miasta nie jesteśmy upoważnieni do rozwiązywania 
Komitetów bo nie my go powoływaliśmy, nie ma takiej możliwości. § 5 ust. 2. 
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wykreślić słowa: oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów  z dnia 20 lipca 2000 r.; w § 2 ust.3 oraz § 3 ust.2.ppk 2, chodzi o 
daty urodzenia- wystarczy imię nazwisko i adres zamieszkania członka Komitetu. 
W §3 Komitet tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, nie jest to zbyt wysoka 
poprzeczka podniesiona, generalnie wystarczy od 3-5 mieszkańców. 
 
Tadeusz Sławik 
Jak pan proponuje procedować ten projekt uchwały? 
 
Anna Hetman 
Proszę o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad Sesji. 
 
Wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały  w 
sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, został przyjęty 
głosami: za – 20, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada Miasta wniosek przyjęła wniosek jednogłośnie.    
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu. 
 

 

Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Kultury Sportu i Turystyki – pozytywna. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.91.2019  w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 20, 
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. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój 
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Stawowej 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej – pozytywna. 

Tadeusz Markiewicz 
Składam wniosek o wycofanie tej uchwały z porządku obrad i procedowanie jej 
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na kolejnej Sesji Rady Miasta. Proponuję, aby Komisja Gospodarki Przestrzennej 
pojechała i fizycznie zobaczyła tę sprawę w obecności urzędnika.  
 
Roman Foksowicz 
Proszę o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad Sesji. 
 
Wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój 
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 
Stawowej, został przyjęty głosami: za – 20, przeciw – 0 , 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła wniosek jednogłośnie.    
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. ”Dom Nauki  
i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju” 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywna. 

 

Tadeusz Sławik 
Dlaczego likwidacja, Dom Nauki Rehabilitacji to jednostka która miała różne 
koleje w historii, ostatnio remontowana z budżetu miasta, co stoi na przeszkodzie 
aby samorząd nadal zarządzał tą jednostką budżetową ? Bo rozumiem, że ma to 
prowadzić jakieś stowarzyszenie. Proszę o informacje i wyjaśnienia.  
 
Anna Hetman 
Niezależnie od wszystkiego Środowiskowy Dom Samopomocy, ma funkcjonować 
po likwidacji Domu Nauki i Rehabilitacji, który nie ma nic wspólnego z Domem 
Nauki i Rehabilitacji. Wiemy, że od wielu lat DNiR funkcjonuje bez solidnych 
podstaw prawnych, bez podwalin, które dawałyby stabilizację i pracownikom                                
i uczestnikom. Po wielu latach starań udało się uzyskać zgodę Ministerstwa na 
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. To dzięki zabezpieczeniu 
środków na modernizację i dostosowanie, i otrzymanie z Ministerstwa poprzez 
Wojewodę środków na wyposażenie tej placówki wydatki bieżące. Takie placówki 
prowadzone są w Polsce w dwóch formach, jako jednostka miejska lub poprzez 
organizację pozarządową tj. fundację lub stowarzyszenie. Jeśli miasto 
prowadziłoby ŚDS to by oznaczało, że jako zadanie rządowe, dlatego potrzebna 
była zgoda Ministra i finansowanie w tym zakresie. Zgodnie z tą ustawą będziemy 
otrzymywać dofinansowanie wyłącznie w tym zakresie w jakim ta ustawa 
przewiduje. Dotacja będzie na konkretnego uczestnika, w zależności od rodzaju i 
stopnia niepełnosprawności czy choroby psychicznej. Z tego będziemy się 
comiesięcznie rozliczać. Zadania rządowe to takie zadania, które winny być 
zrealizowane w ramach środków, które otrzymujemy, w ramach dotacji. My jako 
miasto nie powinniśmy dokładać do zadań rządowych. To jest w pełni zadanie 
rządowe, gdzie finansowanie zagwarantowane jest przez ustawę. Jeśli będzie 
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prowadziła to organizacja pozarządowa to taka organizacja ma więcej 
możliwości. Może pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój placówki, na 
dodatkowe atrakcje dla uczestników oraz może otrzymywać środki z 1 %. W 
którejś rozmowie usłyszałam, że pracownicy nie będą zadowoleni z wynagrodzeń 
bo w tych ośrodkach prowadzonych przez organizacje wynagrodzenia nie są 
wysokie. Niezależnie, czy prowadziłoby to miasto, czy organizacja to miasto nie 
mogłoby wprowadzić wynagrodzeń wg oczekiwań pracowników dlatego, że 
powinniśmy się zmieścić w kwocie, którą otrzymujemy na prowadzenie tego 
ŚDS-u. To nie jest tak, że miasto pozostawia bez nadzoru tę placówkę, miasto 
ogłaszając nabór na prowadzenie tej jednostki, zawiera umowę z organizacją, 
która ma spełniać nasze oczekiwania, po drugie, my jako miasto musimy 
nadzorować wydatkowanie tych środków, z których będziemy się rozliczać. To nie 
jest tak, że zostawiamy bez nadzoru placówkę, absolutnie nie. Możliwości 
dodatkowego pozyskiwania środków są dla takiej jednostki zdecydowanie lepsze. 
Wszystkie warunki, które są określone w tej ustawie, są jasne. Nie można 
wybierać sobie etatów czy pracowników wg własnych potrzeb tylko zgodnie z 
tym, co podaje nam ustawa, również uczestników dobierać w dowolny sposób 
tylko tak, jak podają to przepisy. Wszyscy uczestnicy będą otrzymywać decyzję z 
Ośrodka Pomocy Społecznej, nabór będzie już teraz rozpoczynany, tak aby 
wszyscy od 1 grudnia mieli już decyzje że będą uczestnikami tej placówki. W 
specyfikacji, której przygotowania są  już na ukończeniu, również wpisujemy 
warunek, który będzie gwarantował zatrudnienie pracowników Domu Nauki i 
Rehabilitacji, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i chcą 
przejść do pracy w ŚDS. Pamiętamy i o uczestnikach i o pracownikach, dlatego 
jest tam podany termin 30 listopada jako zakończenie funkcjonowania, bo od 1 
grudnia przynajmniej jeden miesiąc musi ŚDS funkcjonować. Inaczej nie 
rozliczylibyśmy dotacji, nie wiem, czy mielibyśmy zgodę na funkcjonowanie tej 
jednostki.  
 
Mirosław Kolb 
Pani Prezydent, wszystko rozumiem, ale nie chce mi się wierzyć, bo fundacja 
przyjdzie ze swoim sztabem ludzi, czy pracownicy DNiR będą mieli zatrudnienie 
tam? 
 
Głos z sali 
Zapisy w specyfikacji mówią o tym, że będą dodatkowe punkty za zatrudnienie 
obecnych pracowników DNiR. 
 
Tadeusz Sławik 
Pieniądze zostały pozyskane w starej formule? Na DNiR? 
 
Anna Hetman 
Dom Nauki i Rehabilitacji nie mógł pozyskać żadnej dotacji. Nie ma podstawy 
prawnej, nie opiera się na ustawie o pomocy społecznej ani żadnej innej. Dlatego 
my nawet nie możemy zmienić statutu, bo żaden nadzór nam tego nie przyjmie. 
Środki inwestycyjne są w całości nasze, inwestycja została przygotowana w 
całości pod ŚDS, wprowadzamy 600 tys. na wyposażenie, zgodę na utworzenie 
tej placówki posiadamy z Ministerstwa na prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy, tam nie ma mowy o Domu Nauki i Rehabilitacji, bo na to nie ma 
możliwości pozyskania środków. 
 
Andrzej Matusiak 
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Jeśli jest możliwość wyboru, to ja uważam, że to powinno być pod samorządem. 
Ci pracownicy, którzy pracują, są przyzwyczajeni do młodzieży, młodzież do 
nauczycieli, to nie jest tak, że pracownik musi być przyjęty, tak, ale na innych 
warunkach. Uważam, proszę o to, aby ŚDS był pod władaniem samorządu, bo to 
jest jedyna gwarancja że to będzie działało tak, jak powinno działać. Sami 
państwo widzicie, ile jest w telewizji pokazywanych sytuacji prowadzonych przez 
stowarzyszenia. Nie zaprzeczam, że może być dobrze, po co eksperymentować, 
ryzykować i faktycznie żeby tę uchwałę wycofać i żeby to przejął samorząd. My 
pozbywamy się ludzi, którzy tam pracowali tyle lat, atmosfera, która została 
zrobiona przez panią Prezydent powoduje, że masa ludzi zastanawia się czy jest            
w stanie tam pracować.  Cały czas taka atmosfera.  
 
Bernadeta Magiera 
Byliśmy tam z panią Prezydent, byli pracownicy, odpowiedziała na wszystkie 
pytania, ja się pytam, kto w tej sprawie jest najważniejszy, myślę, że ci ludzie 
pokrzywdzeni przez los, osoby niepełnosprawne,  jedna z tych osób tam była.  Ci 
ludzie mogą zyskać, będą mieli lepsze warunki, lepsze wyposażenie,  także 
nadzór z miasta będzie. Kto weźmie na swoje sumienie te osoby pokrzywdzone 
przez los, osoby niepełnosprawne, jeśli my dzisiaj tej uchwały nie przegłosujemy. 
 
Piotr Szereda 
Jestem członkiem tej Komisji, byłem na tym posiedzeniu wyjazdowym, kilka dni 
wcześniej spotkałem się z pracownikami oraz opiekunami tych osób 
niepełnosprawnych, którzy byli bardzo zaniepokojeni. Ja tylko mam takie złe 
przeczucie. Remontujemy za pieniądze samorządowe, pracownicy włożyli swój 
wkład podczas remontu i przystosowania, teraz okazuje się, że przejmie to 
stowarzyszenie. Kiedyś byłem na 50-leciu KWK Zofiówka, na stadionie, z którym 
nie wiadomo, co zrobić, kiedyś Prezydent Janecki przekazał to stowarzyszeniu,                     
i dobrze, że czasami kopalnia zrobi tam festyn, bo byłby to drugi las, tak jak 
mamy w centrum. Szkoda, że nie daliśmy szansy powołania Stowarzyszenia 
wśród pracowników na miejscu, oni przyczyniając się do polepszenia warunków                             
i pomagając przy remoncie, nie mieli świadomości, że to będzie w ten sposób na 
zasadzie likwidacji DNiR. Mam duże wątpliwości, prawo nie zabrania aby 
samorząd dalej to prowadził, jeśli samorząd dał pieniądze, winien dalej się tym 
opiekować.  
 
Anna Hetman 
Chciałabym, abyście państwo zrozumieli jedną rzecz, jeśli my teraz zaczniemy 
politykować i robić wokół tego zamieszanie to boję się, że stracimy szansę na 
utworzenie tego ŚDS-u. W okolicznych miastach Wodzisław, Żory, Rybnik, takie 
placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe, gro z tych placówek 
prowadzi Caritas, do nas zgłosiły się dwie organizacji m. in. Caritas i nasze 
jastrzębskie stowarzyszenie, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład 
Aktywności Zawodowej. Też ludzi, którzy mają doświadczenie w pracy                                
z niepełnosprawnością. Świetnie sobie radzą i uczestnicy są zadowoleni. Miasto 
będzie nadzorowało,  w specyfikacji będzie warunek dotyczący zatrudnienia 
pracowników, a umowę, którą będziemy zawierać to będzie na okres 3 letni. 
Gdyby się okazało, że jest placówka źle prowadzona można rozwiązać umowę, 
można również w następnym rozdaniu, po trzech latach, na przykład nie ogłaszać 
konkursu, tylko przejąć przez miasto. Organizacja ma więcej możliwości 
pozyskania środków, to będzie nasz budynek, nasze mienie, oni muszą o to dbać.  
Te dwie organizacje, o których wspomniałam wzbudzają zaufanie, placówki 
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prowadzone przez Caritas, prowadzone są na bardzo fajnym poziomie, uczestnicy 
są zadowoleni, wynagrodzenia jak w każdym zadaniu rządowym, nie są aż tak 
wygórowane jak byśmy oczekiwali, ale na to nic nie poradzimy, czy miasto to 
będzie prowadziło, czy organizacja, to w tych kwotach należy się zmieścić. Ilość 
etatów zależy od uczestników, jacy tam będą. Bardzo państwa proszę abyśmy nie 
stracili czegoś, o co długo się staraliśmy, to będzie niebezpieczne i dla 
pracowników i dla uczestników.  
 
Andrzej Matusiak 
Jeśli my stajemy w obronie słabszych, to zawsze jest to polityka, rodzice byli                                     
u mnie, przedstawili obawy, podzielam te obawy. Ta młodzież, która się tam 
znajduje, jest przyzwyczajona do tych opiekunów i  nauczycieli, nagle my 
spowodujemy, że znajdą się tam nowe osoby. Rodzice, którzy u mnie byli chcieli, 
aby było to pod miastem, bo liczą na to, że będzie przynajmniej jakaś większa 
kontrola. Pani Prezydent chce eksperymentować, bo za pół roku czy rok można to 
zmienić. Dlaczego? Będąc pod samorządem to jest większa gwarancja tego, że 
jeśli by się zmieniło zadanie rządowe, to my jako samorząd mam nadzieję, że 
będziemy to utrzymywać. Proszę wszystkich abyśmy w tym stylu tej uchwały nie 
podejmowali, można zrobić Sesję nadzwyczajną zmieniając to, w taki sposób, że 
będzie to podmiot miejski.  
 
Bernadeta Magiera 
Dlaczego mamy ograniczać tych ludzi? Dlaczego nie mogą się rozwijać, dlaczego 
te dzieci nie mogą pojechać na wakacje z 1%, czy znaleźć sponsorów? Miasto 
liczy każdą złotówkę. Dlaczego panowie chcecie ograniczać tych ludzi? Będzie 
zapewnione bezpieczeństwo ze strony miasta, które będzie miało nad placówką 
nadzór.  
 
 
 
Piotr Szereda 
Ja nie chcę nikogo ograniczać, mam po prostu obawy czy ludzie się będą dobrze 
czuli w nowym środowisku.  
 
Anna Hetman 
Po pierwsze nie mówmy dzieci, bo my mamy przed sobą osoby dorosłe, które 
sobie świetnie radzą w nowym środowisku, jestem przeciwna rozkładaniu 
parasola nad osobami z niepełnosprawnością. To są osoby dorosłe, zaręczam, że 
osoby te gdyby tu stanęli, nic nie mieliby do zarzucenia, jeśli stanęłaby nawet 
przed nimi nowa pani. Oni są tak empatyczni, że pokochają każdą osobę, która 
będzie z nimi właściwie pracowała. Zmiany naprawdę nie robią źle, tylko dobrze, 
bo człowiek się rozwija. W tym temacie nie macie państwo racji, więcej obaw 
mają pracownicy, niż uczestnicy.   Ci, którzy przechodzą do WTZ, kiedyś były 
obawy, jak to, moje dziecko będzie pracowało w warsztacie stolarskim? Nie da 
sobie rady. A dziś proszę, co ci ludzie robią, potrafią pięknie przygotować, uciąć, 
skleić, posprzątać  i tak dalej, szansę na większy rozwój da jej stowarzyszenie 
czy fundacja. A chodzi o to, aby ci ludzie się rozwijali. Na pewno nadzór będzie 
szczególny nad tą placówką. 
 
Józef Kubera 
Panie Andrzeju, nie róbmy z tego jakichś podtekstów politycznych bo do pana 
mieszkańcy przychodzą, skarżą się. Pamiętam w poprzedniej kadencji, jak pan 
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przedstawiał, że do pana przychodzą różne grupy nacisku, pamiętam też jak 
żeśmy wylali dziecko z kąpielą, kiedy wyszliśmy z MZK, a później państwa 
głosami pojęliśmy temat i co się stało, firma, które miała tak świetne przewozy w 
Jastrzębiu zbankrutowała i co, gdzie jest ta firma? W Kołobrzegu nie ma jej, 
byłem, widziałem. Może się ta sytuacja powtórzyć panie Andrzeju. Tworzymy coś 
nowego, nowoczesnego, dajmy temu szansę. W Żorach też powstawało 
hospicjum, radni miasta z oporami ustosunkowali się, ale dobrze to funkcjonuje. 
Dajmy temu szansę, będzie kontrola miasta, a po trzech latach możemy 
przerwać umowę.  
 
PRZERWA 18.25 – 18.30. 
 
Piotr Szereda 
Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.92.2019  w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej 
pn. ”Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w 
Jastrzębiu-Zdroju” została podjęta głosami: za –16, przeciw –2 , 
wstrzymujących się –1. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.155.2016 Rady  
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i 
wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki  sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,  
 
Opinie Komisji Kultury Sportu i Turystyki i Komisji Budżetu Skarbu – pozytywne. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.93.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.155.2016 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki  sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym, , została podjęta głosami: za 
– 20, 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. 
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Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.18.2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 
 
Opinia Komisji Kultury Sportu i Turystyki – pozytywna. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.94.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr III.18.2013 z 
dnia  
28.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, została podjęta głosami: za – 20, 
przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju 
oznaczonego symbolem Bz93 
 
Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne. 

 

Urszula Sobik 
Zostałam poproszona przez mieszkańców o odczytanie ich stanowiska w tej 
sprawie.  
 
Urszula Sobik odczytała głos mieszkańców: 
 
Szanowna Pani Prezydent, Panie Wiceprezydencie, Panie Przewodniczący, 
Państwo Radni oraz wszyscy tu zebrani. Bardzo serdecznie dziękujemy za 
odczytanie naszej przemowy, ponieważ po raz kolejny odebraliście Nam Państwo 
możliwość zabrania głosu, nawet pomimo złożenia przez nas pisemnej prośby do 
Przewodniczącego Szeredy. To przykre, że gwarantowany nam przez ustawy 
udział w sprawie, traktujecie Państwo wyłącznie formalnie. Czy to niechęć, czy 
może strach przed stroną społeczną kieruje Państwa decyzjami?   Jako 
mieszkańcy Bzia, chcielibyśmy tylko przedstawić Nasze stanowisko wobec zmiany 
m.p.z.p  dla obszaru położonego przy ulicy Rolniczej, oznaczonego symbolem 
Bz93,a nad którą to zmianą będziecie Państwo głosować w dniu dzisiejszym. 
Historia obszaru, którego dotyczy zmiana m.p.z.p. jest historią Folwarku z 
tradycjami rolniczymi, ale współgrającego z sąsiadami i szanującego ich prawa 
do własności. Ten teren, w związku z historią, został objęty strefą ochrony 
konserwatorskiej S01, zawierał budynki zabytkowe, z których do chwili obecnej 
pozostały tylko dwa, a na dodatek w jednym z nich od listopada 2017 roku 
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odbywa się hodowla 20 000 brojlerów. Teren ten do lat 90 – XX wieku był 
związany z rolnictwem, poprzez min. produkcję i skup zbóż, a w zabytkowej 
oborze hodowano krowy, była stolarnia i mleczarnia. Był to teren PGR-u. W 
latach 80 i na początku 90 nie istniał jeszcze m.p.z.p., ludzie budowali się na tym 
terenie przekonani, że współpraca między PGR-em, a jego sąsiadami będzie się 
nadal właściwie układać. W  roku 1994 Inwestor rozpoczyna dzierżawę tego 
terenu, jak podaje w dokumentach, a w  1997 roku dokonuje zakupu tejże 
działki. Nadmieńmy jeszcze, że 1994 roku pojawia się pierwszy m.p.z.p., który 
przedmiotowy obszar kwalifikuje jako UC oraz PU, gdzie zgodnie z dokumentacją,  
nie ma mowy o  przemysłowej hodowli zwierząt.  Pomimo tego, Inwestor 
rozpoczyna hodowlę dużego stada trzody chlewnej, rozebrana zostaje zabytkowa 
stajnia, wycięte zostają drzewa, oczywiście za zgodą ówczesnego Prezydenta. 
Obszar działki ulega znacznym przekształceniom- z historycznego Folwarku staje 
się przemysłowym gospodarstwem rolnym, tylko pytanie na podstawie jakich 
przepisów? Sąsiedztwo z działką Inwestora staje się dla mieszkańców coraz 
bardziej uciążliwe ze względu na odór i hałas, powstające w wyniku hodowli 
trzody chlewnej. Niestety Sąsiedzi mają ograniczone pole działania, ponieważ 
dopiero w 2008 roku pojawi się Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. W 2011 roku na działce Inwestora powstaje zielony 
budynek, który w dokumentacji jest halą magazynową na maszyny rolnicze, ale z 
wyglądu przypomina zupełnie inny rodzaj obiektu. Zaniepokojeni mieszkańcy 
świadomi już swoich praw, dowiadują się, że zielony budynek, który jeszcze nie 
został odebrany przez PINB, Inwestor chce przekształcić na kurnik obsługujący 
ponad 30 tysięcy brojlerów w jednym cyklu chowu. Rozpoczyna się seria 
protestów mieszkańców, dwie sprawy w SKO, decyzja Wojewody katowickiego, 
wyrok Sądu Administracyjnego, a następnie oczekiwanie na wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Każda sprawa kończy się niekorzystnym 
rozstrzygnięciem dla Inwestora, a w późniejszym czasie Inwestorów.  Podstawą 
każdej z nich, jest niezgodność hodowli przemysłowej brojlerów, która to jest 
produkcją rolną, a nie jak twierdzą Inwestorzy, produkcją przemysłową 
dopuszczoną na kwalifikacji 17 PU, jaką od 2007 posiada ich działka. W obliczu 
rozstrzygnięć, mieszkańcy już w 2015 roku składają pismo do Wydziału 
Architektury UM, że nie zgadzają się na zmianę m.p.z.p. dla przedmiotowego 
obszaru, ponieważ konsekwencją takiej zmiany będzie chów i hodowla 
przemysłowa zwierząt, co spowoduje znaczny wzrost uciążliwości już istniejących 
na tym terenie. Inwestorzy, w 2016 roku składają wniosek o zmianę m.p.z.p. z 
założeniem prowadzenia na tym obszarze przemysłowej hodowli zwierząt. 
Urzędnicy, wraz z panią Naczelnik Wydziału Architektury, pomimo wiedzy na 
temat istniejącego konfliktu społecznego, złożonego przez mieszkańców pisma, 
przyjmują wniosek. Nie informując strony społecznej, przedstawiają projekt 
Uchwały  w październiku 2016 roku na Sesji Rady Miasta i rozpoczynają żmudny 
proces zmiany m.p.z.p. dla Inwestorów.  Rozpoczyna się prawie trzy letni proces 
przygotowania projektu Uchwały, w trakcie których to przygotowań, mieszkańcy 
wielokrotnie i wyraźnie sprzeciwiają się zmianie planu min. poprzez udział w 
programie telewizyjnym, wywiadach dla gazet, spotkaniach z Urzędnikami na 
szczeblu wojewódzkim i nie tylko, współpracą z Prokuraturą, organizacją Sesji 
Nadzwyczajnej, składaniem wniosków i uwag do projektu planu itp. Nie wiadomo 
również na podstawie jakich przepisów prawa, w zabytkowej chlewni, Inwestor 
rozpoczyna hodowlę 20 000 tyś brojlerów w odległości mniejszej niż 100 metrów 
od zabudowy mieszkaniowej, co stoi w sprzeczności z zapisami rozporządzenia 
RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Czy 
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urzędnicy ci zapoznali się z dokumentacją - tzw. stosowną, która potwierdza 
„kontynuację hodowli przez Inwestora? Drodzy państwo i tak wydawałoby się 
dobrnęliśmy do końca tej historii, jednak, jakąkolwiek decyzję dzisiaj podejmiecie 
w sprawie uchwały, będzie ona miała ogromny wpływ na nasze życie, zdrowie 
oraz kierunek dalszych działań. 
Teraz pozwólcie Państwo, że w sposób rzeczowy przedstawimy argumenty 
przeciwko zmianie m.p.z.p: 
1. Orzecznictwo sądowo - administracyjne wskazuje jednoznacznie, że plan 
miejscowy musi być dokumentem spójnym, a funkcje wyznaczone w ramach 
jednego terenu elementarnego nie mogą stać ze sobą w sprzeczności. Zauważyć 
należy, że projekt planu  w ramach przeznaczenia oznaczonego symbolem 1P/U, 
skupia jednocześnie kilka odrębnych funkcji, których nie można połączyć ze sobą     
w sposób bezkolizyjny. Funkcje te powinny stanowić odrębne przeznaczenia, 
wyodrębnione liniami rozgraniczającymi. 
2. Działaniom planistycznym każdej gminy, każdorazowo musi przyświecać 
zasada ochrony ładu przestrzennego i poszanowania zrównoważonego rozwoju. 
Obowiązkiem również jest zachowanie stałości przepisów prawa oraz 
nienarażanie mieszkańców na konflikty społeczne związane z brakiem 
przestrzegania powyższych reguł. Ustanowione prawo miejscowe w 2007 r. 
związane z uchwaleniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu jednostki Bzie, o symbolu roboczym BZ77, dawało mieszkańcom 
gwarancję zakończenia działalności rolniczej na terenie, na którym 
opracowywany jest aktualny dokument. Wprawdzie funkcja produkcyjna 
ustanowiona w 2007 r. sugerowała mieszkańcom, możliwość wystąpienia 
uciążliwości z nią związanych, to jednak nie  w takiej skali jak działalność 
rolnicza.  Tym samym mając na względzie stałość przepisów prawa, w tym  także 
prawa miejscowego, wzywamy do utrzymania funkcji w planie miejscowym 
zgodnej z funkcją obowiązującego planu miejscowego i nie rozszerzanie jej o 
dodatkowe kierunki. 
3. Rozszerzenie funkcji obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu jednostki Bzie, o symbolu roboczym BZ77 
uchwalonego w 2007 r. o funkcje produkcji rolniczej, godzi w powagę prawa. 
Ustanowiona dotychczas funkcja terenu pociągnęła za sobą rozwój zabudowy 
sąsiedniej m.in. zabudowy mieszkaniowej. Gdyby obowiązujący od 2007 r. plan 
miejscowy dopuszczał możliwość realizacji, bardziej uciążliwych funkcji, rozwój 
zabudowy mieszkaniowej na tym terenie byłby mniejszy lub wręcz znikomy. 
Sugerowanie przez opracowujących dokument, że obowiązujący plan miejscowy 
był błędem jest zdecydowanie nieprofesjonalnym podejściem do sytemu 
planowania przestrzennego. Konsekwencje zmian w prezentowanej formie, 
poniosą wyłącznie mieszkańcy sąsiadujący z obszarem planu, którzy zostali 
wprowadzeni w błąd.  Zaufali bowiem Radzie Miasta ustanawiającej prawo 
miejscowe, które to prawo zapewniało im możliwość zabudowy swoich działek i 
bezkolizyjne istnienie z zabudową sąsiednią. Tymczasem nowa funkcja, 
rozszerzona    o działalność rolniczą, znacznie bardziej uciążliwą dla otoczenia, 
nie jest możliwa do powiązania z istniejącą zabudową mieszkaniową w sposób nie 
powodujący konfliktów społecznych. Planowanie przestrzenne nie jest działaniem 
odtworzeniowym, w którym przywraca się funkcje historycznie istniejące na 
danym terenie. Władztwo planistyczne, musi mieć na względzie ochronę ładu 
przestrzennego. Oznacza to takie powiązanie nowych lub planowanych funkcji z 
istniejącymi, które zapewni poszanowanie interesów osób prywatnych, jak 
również będzie akceptowalne społecznie. 
4. Należy wykluczyć  kolizję  zapisów projektu planu miejscowego z ustaleniami 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Prezentowany projekt planu miejscowego narusza naszym zdaniem przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ sporządzający 
projekt planu miejscowego jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania 
ustaleń studium, nie może być sprzeczności obu tych dokumentów.  
5. Jako protestujący mieszkańcy, po zapoznaniu się z projektem uchwały, 
obawiamy się wzmożenia już istniejących  na tym terenie uciążliwości, 
powodujących pogorszenie jakości naszego życia, a w szczególności stanu 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Zgodnie z najnowszymi badaniami wpływu 
hodowli przemysłowych zwierząt na środowisko przyrodnicze, na procedowanym 
terenie wzrośnie zanieczyszczenie powietrza- zarówno pyłowe, jak i gazowe, 
zanieczyszczenie wód oraz gleby. Poziom hałasu, który w naszej ocenie jest już 
niedopuszczalny, szczególnie w porze nocnej, wzrośnie ponadnormatywnie w 
związku z działalnością przemysłową, jak i wzmożonym transportem. Obawiamy 
się również o możliwość zachorowania na choroby odzwierzęce. Zmiana m.p.z.p. 
spowoduje niemożność pełnego korzystania z naszych praw do własności, co 
gwarantuje nam Konstytucja RP. Spadnie również wartość naszych działek. W 
Projekcie planu nie są sprecyzowane miejsca składowania i zagospodarowania 
powstającego kurzego pomiotu będącego źródłem toksycznych substancji                             
i skażenia biologicznego. 
Szanowni państwo, reasumując to, co zostało przez nas przedstawione, 
podtrzymujemy  kategoryczny sprzeciw wobec zmiany m.p.z.p. dla obszaru o 
symbolu Bz93 położonego przy ulicy Rolniczej. Apelujemy, abyście Państwo 
głosując, wzięli w końcu pod rozwagę interes społeczny ponad 200 mieszkańców 
podpisanych pod złożonymi do projektu uwagami, a nie interes i aspiracje 
jednostki. Jako mieszkańcy czujemy się oszukani przez władze miasta, radnych 
oraz urzędników, ponieważ wydając nam zgody na budowy domów 
zagwarantowaliście nam państwo brak możliwości bliskiego sąsiedztwa z 
przemysłową hodowlą zwierząt, co potwierdzają zapisy m.p.z.p z roku 1994 i 
2007. Szanowni państwo, nie ma dobra gminy bez dobra mieszkających w niej 
ludzi, obdarzonych godnością, poczuciem własnej wartości, zaspakajających 
własne dążenia i potrzeby, czego pozbawicie nas państwo, głosując za przyjęciem 
procedowanej uchwały.  
 
Andrzej Matusiak 
Czy pod tą uchwałą jest podpisana pani Prezydent? 
 
Piotr Szereda 
Szanuję państwa stanowisko, jest akcja w Polsce „Stop wieś, teren rolnika”. 
 
Głos z Sali 
A jakie podatki płacimy, wiejskie czy miejskie. 
 
Piotr Szereda 
Jesteśmy powiatem grodzkim, nietypowym, mamy sołectwa, budujemy się w 
sołectwach, wprowadzamy się, na dożynki też do sołectw jeździmy. Z tego co 
wiem, jeśli nie uchwalimy tej uchwały, będzie 1 mln 800 tys. złotych plus 200 
tys. odsetek do zapłacenia.  
 
Głos z sali 
Zobaczymy czy nas ktoś obroni, bo do tej pory żeście państwo wszystkich bronili. 
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Tadeusz Markiewicz 
Władztwo planistyczne przysługuje gminie, gmina musi podjąć zgodnie z 
prawem, zasadami i przepisami. Państwo mówicie, że nie dopuszczono was do 
głosu, a był wyłożony Plan, konsultacje, wnioski i uwagi można było wnosić.  
 
Głos z sali 
Ilu radnych było? Dwóch. Ale dzisiaj będą głosować.  
 
Tadeusz Markiewicz 
Dopuszczenie mieszkańców do głosu to nie jest udzielenie głosu dziś na Sesji. 
Rada musi działać zgodnie z prawem, w granicach prawa, nie może 
domniemywać kompetencji i stosować swoich uprawnień rozszerzająco.  Przepis 
mówi DJP, duża jednostka przeliczeniowa to jest jedna krowa. Przelicza się te 
zwierzęta na jednostki. Analizując sprawę opierałem się na wyrokach Sądu, które 
przez analogię można zastosować do tej sytuacji. Należy wziąć pod uwagę 
historyczne uwarunkowania, plan zagosparowania nie może niweczyć praw 
jednostki indywidualnej, w tym przypadku przedsiębiorstwa. Trzeba rozważyć 
dobro społeczne ogólne i prawa przedsiębiorcy.  
 
Wzburzone głosy z sali (niezrozumiałe krzyki) 
 
Tadeusz Markiewicz 
Rada Miasta ma władztwo planistyczne, z mojej wiedzy przeprowadzono 
wszystko zgodnie z procedurą, każdy mógł się wypowiedzieć, na tej debacie, 
która była to państwo wyszliście.  
 
Głosy z sali 
Nie było z kim dyskutować, nie było prezydentów ani radnych tylko byli prawnicy. 
 
Wzburzone głosy z sali (niezrozumiałe krzyki) 
 
Piotr Szereda 
Kto jest za przyjęciem uchwały  w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.95.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu             
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy                  
Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93, została 
podjęta głosami: za – 15, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 4. 
 
Głosy z sali 
Hańba. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania stypendiów w 
ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych, 



 36

 
Opinia Komisji Edukacji i Komisji Budżetu i Skarbu – pozytywna. 

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.96.2019 w sprawie szczegółowych warunków trybu 
przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta                    
Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  została podjęta 
głosami: za – 19, 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. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój opłaty 
targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia 
sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 
oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży, 
 
Opinia wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywna. 
 
Tadeusz Sławik 
Nie mogłem być na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia.  
 
Marek Krakowski 
Uchwała ma charakter porządkującej, stawki nie są zmieniane, uaktualniamy 
wykaz punktów oświatowych na terenie których nie pobiera się opłaty targowej                      
w związku ze zmianą wykazu szkół. Wykreślamy słowa z § 3 ust.1, pobieramy 
opłatę nie od osoby, a od stanowiska.  
Opinia Komisji Rady Miasta – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.97.2019 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Jastrzębie- Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia                 
inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienia z opłaty 
targowej niektórych rodzajów sprzedaży, została podjęta głosami: za – 
19, 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. 
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Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Okrzei 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.98.2019 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego  
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei została podjęta głosami: za – 18, 
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. 
 
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – Michał Urgoł przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu i Skarbu – pozytywna. 
 
Piotr Szereda 
Wnoszę uwagę, jeżeli dostajemy dokument, taki obszerny regulamin,                            
a uzasadnienie zawiera pięć linijek, to jako radny, muszę się wrócić do ustawy, 
linijkę po linijce sprawdzać, co zostało zmienione. Radni głosują dzisiaj wierząc, 
że wszystko jest okej. Aczkolwiek mamy przykłady że nie zawsze jest ok, bo 
Nadzór prawny lub RIO nam to czasami wraca. Dlatego prosiłbym bardzo, jeśli 
przekazujemy takie obszerne zmiany to aby było wyszczególnione, jaki paragraf 
był zmieniony, w którym punkcie, co zostało skreślone, co dodane, jaki to miało 
skutek prawny. 
 
Grzegorz Mosoń 
Zgadzam się, że uzasadnienie jest krótkie, jednak proszę nie uzurpować sobie, 
że radni nie wiedza o co chodzi. Dzisiaj rozmawiałem z panem Prezesem 
Pilarskim na ten temat, który wytłumaczył mi o co chodzi bardzo prosto. To jest 
dla nich Konstytucja, jeśli chodzi o ten zakład. Ja, radny wiem, nad czym głosuję.  
 
Piotr Szereda 
Mam prawo żądać dokładności. 
 
Janusz Ogiegło 
Ta uchwała jest skierowana do Rady, aby Rada przegłosowała.  Nie zmienia nic, 
dopasowuje do aktualnie obowiązującego ustawodawstwa, pojawiły się „Wody 
Polskie”, są odpowiednie zapisy tego dotyczące, nie zmienia uprawnień 
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w żadnym punkcie, nie wpłynie 
w żaden sposób na cenę wody i ścieków. Jest to poza zakresem naszej Rady, 
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ustala to Przedsiębiorstwo „Wody Polskie”. Dyrektor Pilarski był początkowo 
zaproszony na Sesję, miał w tej sprawie wystąpić, a został odwołany z tej Sesji, 
nie wiem, przez kogo. Dostał polecenie aby nie przyjeżdżać.  
 
Piotr Szereda 
Ja Prezesa nie zapraszałem i nie odwoływałem.  
 
Łukasz Kałusowski 
Procedura mówi o tym, że aby dojść do tej uchwały to najpierw trzeba 
przygotować projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Taki projekt był procedowany w czerwcu 2018 roku. „Wody Polskie” wydały dość 
obszerną opinię co do tego projektu i projektu innych gmin. Opierając się o tę 
opinie prawną, która wskazywała kwestie, które należałoby ująć i poprawić w tym 
projekcie Regulaminu, na tej podstawie został opracowany tenże projekt, 
dokonałem poprawek w tym zakresie, uzgadniałem tę uchwałę z Nadzorem 
Prawnym, który też wskazywał dodatkowe rzeczy aby zamieścić, projekt był 
konsultowany w marcu i kwietniu tego roku, w dniu dzisiejszym przedłożony pod 
obrady Rady Miasta. Pozwoliłem sobie przygotować szersze uzasadnienie łącznie 
z dokonanymi poprawkami, mniej lub bardziej obszernymi.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XV.99.2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój 
została podjęta głosami: za – 19, 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. 
 
Ad.8. 
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta. 
 
Nie wniesiono. 
 
Ad.9. 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Michał Urgoł 
W 2018 roku mieszkańcy sołectwa Bzie w budżecie obywatelskim  mieli takie 
zadanie „oświetlenie ulicy Wspólnej i odnogi ulicy Wspólnej -Pochyłej”, w tym 
tygodniu dowiedziałem się, że prawdopodobnie nie będzie to cała ulica Wspólna 
ze względu na większe koszty przy dzisiejszych przetargach.  
 
Maria Pilarska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 
Tak to były inne stawki, do przetargu został sporządzony kosztorys według 
obecnych stawek, doprasowano do kwot, które zaplanowano długość oświetlenia. 
Zobaczymy po przetargu, jeżeli będą jakiekolwiek oszczędności to wtedy można 
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wydłużyć w ramach robót dodatkowych, na ten moment dokładnie panu nie 
powiem.  
 
Michał Urgoł 
Ale projekt został wykonany na całości? 
 
Maria Pilarska 
Tak. 
 
Ad. 10. 
Zakończenie obrad Sesji. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący  Rady Miasta   
Dziękuję państwu i zamykam XV Sesję Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
 
Protokołowała 
Agnieszka Bąk 


