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Protokół przed przyjęciem przez Radę Miasta.  
 
 

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

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. w godz. 13.00 – 15.30 
w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
 

Podjęto uchwały: 
 
XIX.147.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, 
XIX.148.2019 Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, 
XIX.149.2019 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
XIX.150.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 

Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, 
XIX.151.2019  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

XIX.152.2019 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

XIX.153.2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-
Zdrój, 

XIX.154.2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 
rok, 

XIX.155.2019  w sprawie przyjęcia gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok, 

XIX.156.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania 
nieruchomości w trwały zarząd, 

XIX.157.2019  w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji 
Rady Miasta na I półrocze 2020 r., 

XIX.158.2019  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Miasta na I półrocze 2020r. 

XIX.159.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(21.722,87), 

XIX.160.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(31.633,66), 

XIX.161.2019 w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji 
celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”, 

XIX.162.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2019/2020, 

XIX.163.2019 w sprawie przystąpienia Miasta Jastrzębie-Zdrój do 
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realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych, 

XIX.164.2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną 
służebnością gruntową, 

XIX.165.2019 w sprawie ustalenia minimalnej wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i 
rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 
pogotowia rodzinnego, 

XIX.166.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku 
dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

XIX.167.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania, 

XIX.168.2019 w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019r. Nr 
XVI.133.2019 w sprawie regulaminu określającego 
wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz 
szczegółowy sposób obliczania niektórych innych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jastrzębie-Zdrój, 

XIX.169.2019 w sprawie  zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr V.49.2016 w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i warunki 
przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób 
obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, 

XIX.170.2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia 
ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 
ujętego w tym wykazie.  

 
 
Ad .1. 
Otwarcie XIX Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Otwarcia XIX Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonał  
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda, który powitał zebranych. Na 
podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad.  
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   
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Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad Sesji wraz z projektami uchwał 
otrzymali wszyscy radni.  
 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad .2. 
Wybór Komisji uchwał i wniosków.  
 
Tadeusz Markiewicz – Radny RM 
 - W imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa zgłaszam do pracy Radnego 
Grzegorza Mosonia – wyraził zgodę.  
 
Alina Chojecka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy Radnego 
Janusza Toborowicza - wyraził zgodę. 
 
Tadeusz Sławik - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radną 
Angelikę Garus-Kopertowską- wyraziła zgodę. 
 
Głosowanie radnych: za – 19, 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 XVII Sesji Rady Miasta 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Czy są pytania bądź wątpliwości do protokołu z XVII Sesji Rady Miasta? Nie widzę.  
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XVII Sesji Rady Miasta? 
 
Głosowanie radnych: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się –0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.   
 
Ad.4 
 
Informacja Prezydenta Miasta. 
Zastępca Prezydenta Miasta – Robert Cichowicz  przedstawił informację Prezydenta 
od ostatniej Sesji do dnia dzisiejszego. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Roman Foksowicz przedstawił informację Prezydenta  
o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem lub 
zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 5 
 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta  
 
Informację Przewodniczącego Rady Miasta przedstawił Przewodniczący Rady – 
Piotr Szereda. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta 
 - Na moje ręce do Rady Miasta wpłynęło bardzo dużo życzeń świątecznych za 
które w imieniu Rady Miasta serdecznie dziękuję. W imieniu Radnych życzę 
zadowolenia, sukcesów z podjętych wyzwań, a w nadchodzących Roku szczęścia  
i pomyślności.  
 
Ad.6 
 
Zgłaszanie interpelacji  
 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.  
 
Ad. 7 
 
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok  
 
Tadeusz Sławik 
 - Proszę w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o 10 minut przerwy. 
 
Przerwa  
 
13.20-13.35  
 

 Wystąpienie Prezydenta Miasta 

Prezydent Miasta Anna Hetman przedstawiła informację dotyczącą 
Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Anna Hetman 
 - Szanowni Państwo zrównoważenie budżetów na 2020 rok w wielu samorządach 
okazało się poważnym problemem. Dla nas również było to duże wyzwanie jednak 
udało się to zrobić nie ograniczając w dużym stopniu realizacji zadań własnych. 
Nasz projekt budżetu na 2020 rok na pewno nie jest budżetem marzeń. Nie jest 
budżetem zadowalającym mnie i zapewne wielu z Państwa. Miasto było tworzone 
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50-60 lat temu. W jednym  czasie budowane były przedszkola, szkoły, drogi, 
mosty, wiadukty, chodniki i inne obiekty z których korzystamy na co dzień. Po tylu 
latach wszystko wymaga wielu napraw, modernizacji, dostosowań do nowych 
przepisów, a w wielu przypadkach budowy nowych obiektów, dróg bo miasto musi 
się rozwijać. Patrzę na miasto holistycznie. Dla mnie ważne są zarówno dzieci, 
młodzież, seniorzy, rodziny. Ważne są place zabaw, chodniki, drogi, przyjazne 
przestrzenie na osiedlach jak i sołectwach. Sport i kultura są ważne bo dla dobra 
funkcjonowania miasta ogromne znaczenie ma integracja i budowanie tożsamości 
mieszkańców, a jednocześnie marka miasta by atmosfera sprzyjała inwestowaniu 
i lokowaniu się firm w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt budżetu uwzględnia wszystkie te 
sfery działania jednakże w nieco ograniczonym zakresie. Nie możemy się niestety 
pochwalić nowymi, ogromnymi inwestycjami zainicjowanymi w 2020 roku bo na 
chwilę obecną nas na to nie stać. Wiem, że wielu mieszkańców będzie  
zawiedzionych. Wnioski, które zostały złożone przez Radnych czy Zarządy Osiedli 
opiewają niemal na kwotę 200 mln. zł. To jest niemożliwe, aby wszystko 
zrealizować w ciągu roku. Rok 2020 to czas ogromnych wyzwań i ograniczeń. 
Najważniejsze dla różnych grup mieszkańców zadania będą realizowane. Po krótce 
o nich opowiem. Po pierwsze stawiamy na ekologię jest to bardzo ważne dla 
zdrowia naszych  mieszkańców. W ciągu dwóch, trzech lat zlikwidujemy wszystkie 
kopciuchy. Mamy na to zabezpieczone środki. Stworzymy nowe miejsca na duże 
nasadzenia, na łąki kwietne, parki kieszonkowe, aby klimat był przyjaźniejszy. 
Będziemy realizować programy ekologiczne  - „Łączy nas energia” i „Gmina z dobrą 
energią” czyli wymiana instalacji grzewczych i OZE. Nie sposób zaprzeczyć, że 
Jastrzębie-Zdrój jest miastem sportu. Zmodernizujemy stadion, by nasza drużyna 
mogła grać na najwyższym poziomie. Jednocześnie podejmujemy już prace nad 
przygotowaniem koncepcji do budowy nowego obiektu. Na pewno nie jest to 
inwestycja łatwa, prosta, tania, ani możliwa do zrealizowania w ciągu jednego, 
dwóch czy nawet trzech lat. Pierwszy etap już podejmujemy. Aby można przejść 
do kolejnego etapu musimy dokonać zmiany studium i to najpierw trzeba 
zrealizować. Zmodernizujemy lodowisko „Jastor”. Ważne jest to, że mimo 
ograniczenia środków w budżecie na dotacje dla  dużego sportu pieniądze zostały. 
Dbamy również o kulturę bo to są podwaliny każdej tożsamości. Nie ograniczyliśmy 
w znacznym stopniu wydarzeń kulturalnych. Nadal pozostawiliśmy środki na 
dotacje z dziedziny kultury. Zakupimy nowy sprzęt nagłaśniający do MOK, aby te 
wydarzenia mogły się odbywać. Z rozmachem na pewno rozwijamy oświatę. W 
przyszłym roku zakończą się duże inwestycje w SP nr 1. Wybudujemy nowe 
przedszkole przy tej szkole. Zmodernizujemy SP nr 17 i SP nr 18. Stworzymy 
koncepcję budowy nowego przedszkola dla dzielnicy Zdrój przy ul. 11 Listopada. 
Przygotujemy projekt na modernizację szkoły przy ul. Kaszubskiej dla potrzeb 
szkolnictwa specjalnego. Ciągle doposażamy i w przyszłym roku kontynuujemy 
doposażanie szkół w nowe, profesjonalne  pracownie zawodowe na poziomie 
europejskim w większości ze środków UE. Przyjazne przestrzenie to tęsknota wielu 
mieszkańców gdzie mogą spędzić wolny czas i chwile ze znajomymi. Zakończymy 
rewitalizację Parku Zdrojowego z którego będzie można swobodnie korzystać. 
Oddamy do użytku budynek Łazienki III. Mamy nadzieję na pozyskanie kolejnych 
środków na dalszą rewitalizację Parku i za ciosem zabierzemy się za modernizację 
miejsc parkingowych. Chcemy rozpocząć realizację projektu ul. 1 Maja czyli 
stworzenie deptaka. W przyszłym roku będą wykupy. Bezpieczne drogi i przejścia 
są dla nas priorytetem. Wiem tak jak wielu mieszkańców tracimy cierpliwość, że 
główny wiadukt jest częściowo zamknięty. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 
konkursu z funduszu dróg samorządowych, bo lepiej wydać pieniądze ze środków 
zewnętrznych by nasze budżetowe pozostały na kolejne inne inwestycje na  takie 
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na które nie możemy pozyskać środków europejskich. Oczekiwane przez nas od 
lat rondo na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, ul. Północnej i ul. Granicznej też 
chcemy, aby było finansowane ze środków zewnętrznych. Czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursu. Miała być decyzja w grudniu. Wniosek złożyliśmy liczymy 
na dofinansowanie. Kolejne wiadukty czekają na naprawę. Najważniejszy to 
wiadukt przy ul. Traugutta ponieważ wiąże się to z oddaniem do użytku żelaznego 
szlaku rowerowego. Naprawimy ul. Północną. Będziemy sukcesywnie 
modernizować przejścia dla pieszych poprzez doświetlanie i montaż sygnalizacji 
świetlnych, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. W pierwszej 
kolejności zrealizujemy sygnalizację na skrzyżowaniu ul. Warszawska,  
ul. Porozumienia Jastrzębskiego i ul. Poznańska, oraz ul. Libowiec i ul. Cieszyńskiej. 
Jeżeli chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych to będzie ono na ul. Podhalańskiej, 
ul. Broniewskiego, ul. Cieszyńskiej, ul. 11 Listopada. Mieszkańcy tworzą miasto  
i to oni są najważniejsi. Niezależnie co robią, kim są jaki mają światopogląd to dla 
nich tworzymy godne miejsca życia, pracy czy terapii. Od nowego roku będzie 
funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością 
bądź chorobą psychiczną. Rozpoczniemy dostosowanie budynku na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej i lokalnej społeczności przy ul. Pszczyńskiej. 
Zaczniemy modernizację budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy  
i Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Będziemy przebudowywać 
budynek przy ul. Gagarina na potrzeby mieszkań tymczasowych, których 
dotychczas nie posiadaliśmy, a są one koniecznością. Będziemy realizować m.in. 
program „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej” przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Mimo wielu potrzeb inwestycyjnych stwierdzałam, że nie tylko 
pracownicy , którzy nie osiągają minimalnej płacy powinni otrzymać podwyżki, ale 
również osoby, które zarabiają nieco więcej, ale to nie są krocie. W budżecie miasta 
zabezpieczyliśmy środki na podwyżki dla wszystkich pracowników.  
W autopoprawce zabezpieczamy ponad 800 tys. zł, aby nikogo nie pominąć, 
uśredniając, żeby na etat kalkulacyjny przypadło 350 zł podwyżki. Zwiększyliśmy 
również środki z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla Dyrektorów 
placówek oświatowych. Uważam, że jest to zasadne. W związku z podwyższeniem  
kwoty za wychowawstwo często zdarza się, że Dyrektorzy zarabiają mniej od 
nauczycieli, a tak nie może być. Turystyka – coś co dotychczas w kontekście 
Jastrzębia-Zdroju nie było kojarzone. Od teraz musi to się stać mocnym  
i rozpoznawalnym elementem w rozwoju gospodarczym naszego miasta.  Za kilka 
lat będą do nas przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy regionu, ale również z kraju i za 
granicy jeżeli uda nam się zrealizować to co już częściowo realizujemy i  planujemy. 
Po pierwsze rewitalizacja Parku Zdrojowego, budynek Łazienki III to już teraz 
przyciąga wiele osób z  zewnątrz, po zagospodarowaniu i odpowiednim 
oznakowaniu będzie na pewno jeszcze więcej osób. Żelazny szlak rowerowy już 
teraz wpisuje się w ogólnokrajowe szlaki, pętle rowerowe. Po odpowiednim 
przekierowaniu do miejsc wartych odwiedzenia  będzie to na pewno dobry kierunek 
rozwoju turystycznego miasta. Jako Jastrzębie-Zdrój tworzymy historię w dwóch 
częściach czyli czasy  uzdrowiskowe i czasy PRL. Będę miała prośbę do wszystkich 
pracowników o zdwojenie sił w budowaniu tożsamości mieszkańców poprzez 
utworzenie historii, aplikacji, materiałów, które będą mogły być turystycznie 
dobrze „sprzedane” dla wszystkich, którzy zechcą Jastrzębie odwiedzić. Rok 2020 
będzie rokiem koncepcji, ale pewnych  rozwiązań w tym zakresie. Jednym z miejsc 
skupiających historię czasów PRL-u, górnictwa będzie Łaźnia w Moszczenicy. 
Przebudowa będzie realizowana w większości ze środków transgranicznych. Mam 
nadzieję, że pozwoli to pokazać całemu regionowi po stronie czeskiej i polskiej jak 
powstało nasze miasto, rozwijało się górnictwo, a przede wszystkim jaką rolę 
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odegraliśmy w walce o wolność. Niewątpliwie bardzo istotną sferą jest gospodarka. 
To co może zrobić miasto to tworzyć jak najlepsze warunki  dla rozwoju firm, 
przyciągać inwestorów do lokowania się w mieście i w tym zakresie na tyle ile 
możemy robimy. W przyszłym roku zmodernizujemy ul. Chlebową. Zechcemy 
sprzedać inwestorowi atrakcyjny  przygotowany  pod inwestycję teren przy ul. 
Towarowej. Przygotujemy koncepcję drogi na terenie kopalni „Jas-Mos”, która 
pozwoli na lepsze skomunikowanie i pozyskanie inwestora. W przyszłym roku 
chcemy otworzyć w jednej z części dworca przy ul. Sybiraków miejsce spotkań 
małego biznesu, coś czego u nas i w okolicy nie ma. Nie przestajemy również w 
staraniach o pozyskanie pieniędzy na budowę Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu. 
W roku 2020 wszystkie koncepcyjne prace chcemy kontynuować. Ważne będą 
również środki zewnętrzne. Jako Jastrzębie wiemy, że jeszcze długo będziemy stać 
na węglu, ale drugą równoważącą nogę gospodarki muszą tworzyć branże IT  
i turystyka. Szanowni Państwo są to tylko niektóre z zaproponowanych do realizacji 
na 2020 zadań. Jak wspomniałam wcześniej budżet nas nie zadowala, ale został 
skrojony na miarę potrzeb z ogromną starannością i odpowiedzialnością za ludzi 
mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju oraz za finanse publiczne. Na finanse Gminy 
oddziałuje wiele obiektywnych niezależnych od nas czynników. Są to zmieniające 
się przepisy prawa, które często obciążają samorząd czy wpłwa na to sytuacja 
gospodarcza kraju. Rok 2020 przeżyjemy bez ostrego cięcia, ale patrząc w 
perspektywie na kolejne lata nie wiem czy uda nam się tak bezpiecznie realizować 
zdania jeśli nie będzie proponowanych zmian centralnie. W samorządach 
przychodzi czas na zaciskanie pasa i w pewnym zakresie ograniczanie inwestycji. 
Byłam i zawsze jestem optymistką. Mam ogromną nadzieję, że przyjdą dobre 
czasy, pieniędzy nie będzie mniej i razem uda nam się wybrnąć z tej trudnej  
sytuacji. Wiem, że jastrzębianie zasługują na więcej. Zrobiliśmy wszystko, aby 
budżet był stabilny, a wszystkie obligatoryjne i fakultatywne zadania mogły być 
realizowane. Proszę Państwa o poparcie budżetu za co z góry dziękuję.  
 
 

 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Opinie stanowią załączniki nr 9-11 do niniejszego protokołu. 
 

 Stanowisko Komisji Budżetu i Skarbu  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Skarbu  - Szymon Klimczak przedstawił 
stanowisko Komisji. 
 
Stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 

 Wystąpienia Klubów Radnych  

Piotr Szereda 
 - Bardzo proszę przedstawicieli klubów o wystąpienie. 
 
Tadeusz Sławik 
 - Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo mam zaszczyt 
przedstawić w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość stanowisko klubu dotyczące 



8 
 

budżetu miasta na 2020 rok. Szanowni Państwo skupię się na tym czemu poświęca 
się mało czasu w wystąpieniach i na co wskazujemy od wielu lat, aby skupić się na 
dochodach do miasta bo to jest podstawą każdego budżetu domowego, samorządu 
czy Państwa. Z tej mównicy mówiłem o tym wielokrotnie przez kilkanaście lat.  
W poprzednich kadencjach również. Skupmy się na takim wydawaniu pieniędzy, 
aby inwestować odpowiednią część pieniędzy w takie inwestycje , które będą 
źródłami przychodów w następnych latach. Muszę przyznać, że to stanowisko 
częstokroć nie znajdowało zrozumienia czego efektem jest stan budżetu czy też 
będą stany budżetu w następnych latach. Widać jasno jak zmniejszać się będzie 
nadwyżka operacyjna. Koszty rosną. Wygrywają te samorządy, które potrafią 
odpowiednią część zainwestować w przyszłe dochody. Odniosę się do mitycznych  
Żor, gdzie zainwestowano ogromne pieniądze, a teraz czerpią zyski. Proszę 
spojrzeć na główne źródło dochodów do budżetu, na które ma wpływ miasto – 
udziały w podatkach: PIT, CIT. Udział w podatku od osób fizycznych jest w naszej 
ocenie kluczowym elementem budowania dochodów miasta. Jeśli chodzi o podatki 
od osób prawnych jest to trudniejsze. W Jastrzębiu w ostatnich latach ubyło miejsc 
pracy. To jest zła tendencja. Pewne sprawy o które zabiegaliśmy od dawna ruszają. 
Ocena nasza jest dwojaka. Wskazujemy na to co można było inaczej zrobić, ale 
jednocześnie wskazujemy na elementy, które oceniamy pozytywnie. Zakładam, że 
będzie wykonana koncepcja dróg na obszarze po KWK „Jas-Mos” – to byłby wielki 
krok do przodu. Długa dyskusja dotyczyła łaźni w Moszczenicy co do której 
widzieliśmy przyszłość Jastrzębia. Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest 
najtrudniejsze zadanie, bo na to są potrzebne ogromne pieniądze. Jest jakaś 
nadzieja, że to miejsce ożyje gospodarczo. Teren po kopalni Moszczenica Jastrzębie 
uzbraja od połowy lat 90. Mamy rok 2019 i nie mamy jeszcze kompletnej osi dróg. 
Zarządzanie naszym zdaniem polega na pewnej koncentracji działań, zadań. 
Rozumiem intencje Pani Prezydent jako twórcy budżetu. Takie spojrzenie jest jak 
najbardziej możliwe chcąc zaspokoić  wiele potrzeb. Każde z zadań w budżecie jest 
odrębnie uzasadnione. Trud decyzji polega na tym, aby wybrać to co jest 
ważniejsze. Naszym zdaniem jest zbyt mała koncentracja na sprawach 
gospodarczych. Chciałem w imieniu klubu zasygnalizować, że po raz pierwszy kiedy 
Pani Prezydent jest Prezydentem odbyło się spotkanie odnośnie budżetu. Za to 
spotkanie dziękujemy, oceniamy je bardzo merytorycznie. Tym  nie mniej było ono 
w czasie kiedy budżet był gotowy. Chcielibyśmy wziąć udział w takim spotkaniu 
 na etapie tworzenia budżetu. Pozytywnie oceniamy również kwestię przyjęcia 
wniosków Komisji. Metoda przyjęta tworzenia budżetu na rok 2020 jest bardziej 
efektywna bo dialog powoduje , że punktów spornych jest mniej. Dyskusja jest 
potrzebna. Szanowni Państwo jeżeli chodzi o budżet na rok 2020 po długiej 
dyskusji ustalaliśmy, że każdy z Radnych głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. 
Dziękuję.  
 
Piotr Szereda 
 - Proszę Klub Radnych Koalicji  Samorządowej. 
 
Alina Chojecka z Klubu Radnych Koalicja Samorządowa przedstawiła stanowisko 
klubu w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.  
 
Stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Piotr Szereda 
 - Proszę Klub Radnych Wspólnota Samorządowa. 
 
Iwona Rosińska z Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa przedstawiła 
stanowisko klubu w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. 
 
Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to pozwolę sobie udzielić 
głosu. Pani Prezydent, Szanowni Radni nie da się ukryć, że budżet jest trudny do 
realizowania. Przez 5 lat kiedy funkcjonuję w Radzie Miasta budżet nam się spina 
matematycznie. Nasze miasto można scharakteryzować jako miasto o słabym 
potencjale ekonomicznym. Niski przyrost demograficzny powoduje, że mamy 
niskie bezrobocie. JSW zabezpiecza swoje zapotrzebowanie natomiast nie mamy 
rozwoju w innych gałęziach. Osoby , które nie mogą pracować w JSW migrują do 
Żor, Czech, Słowacji. Nie zabezpieczamy miejsca pobytu, nie mam polityki rozwoju 
gospodarki mieszkaniowej. Nie budujemy mieszkań dla osób młodych mniej 
zamożnych. Tego nam brakuje. Mamy w planach rozwijać strefę ekonomiczną po 
byłej kopalni „Moszczenica” i „Jas-Mos” , cały czas się staramy, ale nie realizujemy 
tego. W budżecie wizji, strategii, rozwoju przedsiębiorczości nie widzę. Miałem 
nadzieję, że w momencie kiedy pani Prezydent osiągnęła stabilność polityczną 
mając Wspólnotę wprowadzając do siebie Wiceprezydenta z bankowości, że ze 
Skarbnikiem stworzą duet finansowo-ekonomiczny. Uważam, że Skarbnik w dużym 
mieście, a nim jesteśmy nie może być tylko księgowym. Chciałbym, żeby była wizja 
rozwojowa lepszego zagospodarowania nadwyżki. Mamy bardzo słaby budżet, a za 
każdym razem mamy nadwyżkę. To jest nierealizowanie pewnych zadań, 
niedocenianie wysokości kosztów następnie nie realizujemy zadania i pieniądze 
przechodzą na następny rok. W budżecie Pani Prezydent zaznaczała, że stara się 
wynagrodzić pracowników. Myślę, że polityka jak najniższego wynagrodzenia 
powinna się skończyć. Z całym szacunkiem, ale 350 zł na etat kalkulacyjny  to tak 
daje ok 220 zł średnio na pracownika. Spełnimy wymóg 350 zł dla najmniej 
wykwalifikowanych pracowników, a tym którzy pracują , korzystamy z ich 
kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia wieloletniego niestety nie jesteśmy w 
stanie zapewnić im godnego wynagrodzenia jak na to stanowisko pracy, przez to 
budżet jest „dziurawy”. Jak będziemy kolejny rok oszczędzać w tej kwestii to 
pozbędziemy się kadry. Pracownicy, którzy mają kwalifikacje bardzo szybko 
przechwytywani są i wyjeżdżają do ościennych miast i tam znajdują pracę. Warto 
oprócz kwoty 800 tys. zł znaleźć trochę więcej pieniędzy. Wiem, że przed Panią 
trudne decyzje i rozmowy z organizacjami związkowymi. Bardzo często działamy 
na zasadzie – „Jak się coś wydarzy” chodzi m.in. o most na al. Piłsudskiego,  
SP nr16, SP nr 20. Jak jest decyzja sanepidu to wówczas zaczynamy coś robić, 
zdając sobie sprawę, że za rok , dwa będziemy musieli wydać jeszcze większe 
pieniądze. Cieszyliśmy się na pierwsze spotkanie odnośnie budżetu miasta, które 
Pani prezydent zorganizowała z Klubem PiS. Tak naprawdę było to przedstawienie 
jak daleko jest z wykonaniem , zapięciem i co możemy jeszcze zmienić, ale 
generalnie nie za wiele. Nie mamy wizji „wrzucenia” małych środków własnych, a 
korzystania z wielkich projektów Rządu. Idźmy w takim razie po pieniądze na kolej, 
komunikację miejską, wybudujmy Komendę Policji. Trzeba się o to starać. 
Stwórzmy warunki, aby starsi obywatele nie jeździli do NFZ, żeby go przywrócić. 
Powinniśmy w tym kierunku mocno naciskać. Proszę Pani Prezydent, Panowie 
Prezydenci, abyśmy w przyszłym roku siedli szybciej razem do budżetu i razem go 
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wspólnie wypracowali. Chciałbym od Pana Skarbnika więcej wizji. Dziękuję.  
 
Tadeusz Markiewicz 
 - Pani Prezydent, Radni, zebrani goście, mieszkańcy  nie jesteśmy do końca 
zadowoleni z budżetu. Nie jesteśmy zadowoleni dlatego że sporządzono go źle, 
niewłaściwie, celowo zaniedbując jakieś zadania, nie realizując zadań, które można 
byłoby zrealizować. Na  dzień dzisiejszy zrealizowano to w taki sposób w jaki jest 
możliwe, bezpieczne, akceptowalne przez zdecydowaną większość. Chciałabym 
zwrócić uwagę na szeroko rozumiany program dotyczący efektywności 
energetycznej, programów związanych z ekologią, odnawialnymi źródłami energii. 
Cieszę się, że to tak funkcjonuje i dziękuje Pani Prezydent i panu Naczelnikowi.  
 
Janusz Ogiegło 
 - Pani Prezydent, Panie Przewodniczący,  Szanowni Radni, pracownicy urzędu . 
Proszę Państwa, Pani Prezydent niezadowolona z budżetu, Pan Przewodniczący 
niezadowolony, koleżanka moja klubowa niezadowolona. Nie wyczułem 
niezadowolenia u Radnego Sławika i uważam, że było to jedno z jego najlepszych  
przemówień jakie słyszałem. Widzieliście Państwo w tym kraju dwóch Polaków, 
którzy są z czegoś zadowoleni? Czemu się tutaj dziwimy. Rzeczywiście budżet jest 
trudny, napięty finansowo. Chciałem zwrócić uwagę na kilka elementów. W tej 
chwili jestem zadowolony z budżetu jako jeden z nielicznych, poza Panem 
Tadeuszem. Pani Prezydent przedstawiła wykresy i z jednej strony widzimy, że 
wydatki na inwestycje idą do zera, a na drugim wykresie widzimy zadłużenie 
miasta do 2024, które wynosi zero. Niestety , ale w następnych latach czeka nas 
perspektywa zadłużenia się. Rok 2023-2024 może okazać się charakterystycznie 
ciekawy z punktu widzenia lotniska centralnego i pojawienia się kolei w mieście. 
Niestety będziemy musieli kilka inwestycji wykonać. Patrząc z punktu widzenia 
Radnych, którzy uczestniczą w procesie tworzenia budżetu i składają swoje wnioski 
i często z niezależnie, której opcji są mają te wnioski nie uwzględnione to Państwo 
musicie wiedzieć, że dla szeregowego Radnego ważniejsza czasami niż 
kompleksowa modernizacja szkoły są 3 słupki postawione na jakiejś ulicy. Oni będą 
o to zabiegać. Mnie jako wieloletniego i doświadczonego Radnego najbardziej 
interesują dziury w drodze, które pojawiły się jakieś 600 metrów od mojego domu. 
Chciałem uzmysłowić jaka jest skala zagadnień i jak do tego podchodzimy. 
Porównujemy się do Żor. Uczestniczyłem w konferencji, którą organizowała Pani 
Prezydent i wypowiadał się Prezydent Żor. W pewnym momencie tak mi się głupio 
zrobiło, że Żory tak się rozwinęły, a my jednak mimo wszystko jesteśmy dalej.  
W latach kiedy stawałem na tej mównicy, a obiekt istnieje od 1998 roku to zawsze 
się mówiło „gdzieś za 20 lat”. Teraz jest 21 lat od tamtego momentu. Spółka na 
pewno nie będzie istniała, a były takie perspektywy naukowe, że miasto będzie 
liczyło 65 tys. mieszkańców. Okazuje się, że Spółka istnieje i ma się dobrze,  
a mieszkańców mamy prawie 90 tys. Nic nie dzieje się bez przypadku. Nie jest aż 
tak źle. Czytałem ostatnio informacje GUS o umiejscowieniu miast powiatowych w 
woj. Śląskim jeżeli chodzi o dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca za rok 
2018. Charakterystyczne, że w woj. Śląskim nawet Katowice nie są już tym 
miastem gdzie dochód jest najwyższy. Dąbrowa Górnicza przebiła Katowice. 
Katowice są na drugim miejscu. Jesteśmy na 12 miejscu na  
18 powiatów. Za nami m.in. są Zabrze, Bytom itd. Tuż przed nami są Żory. 
Cieszyłbym się jak byśmy otrzymali informację ilu mieszkańców Żor pracuje w 
zakładach JSW. To są dane, które posłużą do ustalenia tzw. „Janosikowego”  czyli 
dopłaty bogatszych do mniejszych. W Polsce jest mnóstwo Gmin w których dochód 
na mieszkańca z podatków kształtuje się na poziomie od 400 zł do 1400 zł. Bytom 
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warunek 1400 zł spełnia. Mnoży się to razy liczbę mieszkańców i wówczas wychodzi 
gotowy wynik. Nie jest jeszcze tak źle. Wszystkie dane, które czasami naukowcy 
różnych uczelni wykonują na zlecenie różnych instytucji na szczęście się nie 
sprawdzają. Sądzę, że czarna wizja dotycząca Jastrzębia również nie będzie miała 
miejsca w przyszłości. Panu Skarbnikowi życzę, aby poszukał pieniędzy na lata 
następne kiedy jest 0% długu, bo dla Skarbnika jest to idealna sytuacja, ale dla 
miasta i jego rozwoju nie. Dziękuję.  
 
Anna Hetman 
 - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo odniosę się do wynagrodzeń bo być 
może coś nie jasno  powiedziałam. Mówiłam o 350 zł dla wszystkich pozostałych 
pracowników, którzy mają powyżej minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
zabezpieczona dla osób, które mają poniżej minimalnego wynagrodzenia jest 
odrębną kwotą. W niektórych przypadkach rzeczywiście byłoby tak, że podwyżka 
dla konkretnie jednego pracownika wynosi nawet 600 zł więc dla pozostałych 
pracowników kwota by spadła. Minimalną oddzielamy, a pozostali pracownicy, 
którzy maja powyżej 2600 na każdy etat kalkulacyjny jest 350 zł. Tak to wygląda. 
W kilu słowach odniosę się jeszcze do tego co przedmówcy mówili. Oczywistym 
jest , że budżet musi spinać się matematycznie inaczej nie może to wyglądać.  
O wizji miasta decyduje Prezydent, a nie Skarbnik Miasta. Skarbnik może szukać 
pieniędzy, aby zrealizować wizję rozwoju miasta. Cały czas pamiętamy o kolei, 
lobbujemy. Dziękuję za Państwa wsparcie bo wiem, że  w tym temacie działacie. 
Mamy na 2021r. również zabezpieczone środki na  wkład własny ze strony miasta  
na  przygotowanie studium wykonalności. Jeśli chodzi o Policję ZUS czy NFZ to nie 
jest to nasza sfera i to nie my powinniśmy o to zabiegać, bo nikt nas specjalnie nie 
słucha. To muszą  być właściwe jednostki. Do ZUS-u czy NFZ-u wielokrotnie 
zwracaliśmy się niestety to wszystko wiąże się z finansami po tamtej stronie. 
Policja stara się o środki i z naszej strony będziemy służyć wsparciem jeśli będzie 
taka potrzeba. Deklarujemy właściwy teren na te cele. Pieniądze na transport 
zbiorowy planuje MZK bo zleciliśmy to zdanie do MZK. Trwają rozmowy  
na pozyskanie środków na nowoczesne autobusy. Można to uzyskać wyłącznie w 
nowej perspektywie UE, teraz już tych środków nie ma. Będziemy to pilotować za 
każdym razem. Panie Przewodniczący spotkanie w sprawie budżetu miasta na 
kolejny rok nie jest możliwe w czerwcu danego roku bo nie znamy wykonania ani 
dochodów jakie będziemy mieli. Nawet my we własnym, gronie nie mogliśmy 
przedyskutować we wrześniu i zaplanować tego budżetu bo mamy tylko te dane, 
które wynikają z WPF, a informację  o dochodach, które na bieżący rok wpływają 
otrzymujemy pod koniec października. Nie jest to takie proste, aby w czerwcu na 
temat budżetu rozmawiać. W październiku możemy się umówić i zrobić takie dwa 
wejścia czyli to co minimalnie i  ewentualnie  można zaplanować po uzyskaniu 
konkretnych informacji od Ministra. Chciałam  jeszcze podziękować fundacji JSW 
ponieważ koncepcja Przedszkola o którym wspomniałam w Zdroju, projekt 
sygnalizacji świetlnej ul. Libowiec i Cieszyńskiej oraz wykonanie elementów placu 
zabaw dla osób z niepełnosprawnością na OWN te zadania współfinansuje fundacja 
JSW za to serdecznie dziękuję.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy nie warto rozważyć, aby w miejscu gdzie ma powstać Przedszkole w Zdroju  
nie zaprojektować żłobka. Czy ktoś z Państwa chciałaby jeszcze zabrać głos? Jeżeli 
nie przechodzimy do kolejnego punktu.  
 
  



12 
 

Grzegorz Mosoń 
 - Szanowni Państwo chciałbym dodać, że jestem trzecią osobą, której budżet się 
podoba.  
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.147.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok.  
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.148.2019 w sprawie uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 
1, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 
 
Anna Hetman 
 - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni bardzo dziękuję za przegłosowanie. 
Myślę, że nastrój świąteczny zostanie zachowany. Serdecznie zapraszam na kolację 
i jeszcze raz dziękuję za poparcie.  
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Ad. 8 
 
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem. 
 
  
Piotr Szereda odczytał wniosek Pani Prezydent w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
 
Piotr szereda 
 - Projekt uchwały będzie wprowadzony jako ostatni punkt w wykazie uchwał.  
 
Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad  - wprowadzenie projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie został przyjęty głosami: za – 21, 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada Miasta dokonała zmiany porządku obrad. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
 
Opinie Komisji – pozytywne.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.149.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, 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 19 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok 
 
Opinie Komisji – 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 XIX.150.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 
0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 

 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.151.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 
0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej  - pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.152.2019 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, została podjęta głosami: za –20 , przeciw – 0, wstrzymujących 
się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.153.2019  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, 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 23 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok, 

Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.154.2019  w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok, 
została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 
2020 rok, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała nr XIX.155.2019  w sprawie przyjęcia gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok, 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 25 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd, 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz Budżetu i  Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.156.2019  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały 
zarząd, została podjęta głosami: za –21 , przeciw – 0, wstrzymujących się 
– 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na  
I półrocze 2020 r., 
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.157.2019  w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy 
Sesji Rady Miasta na I półrocze 2020 r., została podjęta głosami: za –21 , 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na  
I półrocze 2020r. 
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Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.158.2019  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Miasta na I półrocze 2020r. została podjęta głosami: za –22 , przeciw 
– 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych (21.722,87) 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.159.2019  w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(21.722,87) została podjęta głosami: za –22 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych (31.633,66), 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.160.2019  w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(31.633,66) została podjęta głosami: za –23 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków 
budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska” 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.161.2019  w sprawie określenia „Zasad przyznawania 
dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska” została podjęta głosami: za –
21 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-
Zdrój, w roku szkolnym 2019/2020, 
 
Opinia Komisja Edukacji oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  
 
Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.162.2019  w sprawie  określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2019/2020 została 
podjęta głosami: za –22 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Jastrzębie-Zdrój do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała nr XIX.163.2019  w sprawie  przystąpienia Miasta Jastrzębie-
Zdrój do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych, została podjęta głosami: 
za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego 
protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną służebnością gruntową, 

Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.164.2019  w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną 
służebnością gruntową, została podjęta głosami: za –22 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 1. 
 

Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 
pogotowia rodzinnego, 

Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.165.2019  w sprawie  ustalenia minimalnej wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, została podjęta 
głosami: za –22 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.166.2019  w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 
osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, została podjęta głosami: za – 23 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania, 
 
Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.167.2019  w sprawie  określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania, została podjęta głosami: za – 23 , przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
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Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  
24 października 2019r. Nr XVI.133.2019 w sprawie regulaminu określającego 
wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania 
niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, 
 

Opinia Komisji Edukacji oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.168.2019  w sprawie  uchylenia Uchwały Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019r. Nr XVI.133.2019 w 
sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 
dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, została 
podjęta głosami: za – 22 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 

Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 
kwietnia 2016r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i 
warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych 
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Opinia Komisji Edukacji oraz Budżetu i Skarbu – pozytywna.  

Piotr Szereda 
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XIX.169.2019  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr V.49.2016 w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków 
oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, została podjęta 
głosami: za – 23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Piotr Szereda 
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków – Grzegorz Mosoń przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 
ujętego w tym wykazie, 
 
Opinia 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 XIX.170.2019  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu 
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, została podjęta 
głosami: za – 22 , 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. 
 
Ad. 9 
 
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.  
 
Ad.10 
 
Wolne glosy i wnioski 
 
Mirosław Kolb 
 - Panie Przewodniczący, Pani Prezydent mam pytanie odnośnie podwyżek. Musimy 
wyrównać wynagrodzenia do płacy minimalnej, a jeżeli komuś brakuje 100 zł to 
otrzymuje 100 zł podwyżki czy 350 zł? 
 
Anna Hetman 
 - To jest właśnie te 800 tys. zł wprowadzone dodatkowo w autopoprawce  do 
budżetu miasta na 2020 rok. Indywidulanie Dyrektorzy jednostek otrzymają 
średnio 350 zł na etat. Dyrektorzy jednostek decydują o tym więc może się okazać, 
że dyrektor przyzna różne kwoty. To jest indywidualna decyzja Dyrektora.  
W przeliczeniu na etat kalkulacyjny jest 350 zł.  
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Piotr Szereda 
 - Wydawało mi się,  że za nami ciężka Sesja. Zdarzało się tak, że Sesje budżetowe 
kończyły się późno w nocy. Dzisiaj udowodniliśmy, że możemy szybko zakończyć 
Sesję. Pani Prezydent wykazała dużo elastyczności i w budżecie na 2020 zawarła 
dużo naszych wspólnych  pomysłów. Pani Prezydent, Panowie Prezydenci, Panie 
Skarbniku   - dziękuję, Dziękuję Radnym za wytrwałość, dziękuję wszystkim 
Naczelnikom oraz zainteresowanym  za pracę nad budżetem miasta na 2020 rok. 
Dziękuję, za ten rok pracy. Mam nadzieję, że Sesji Nadzwyczajnej w tym roku nie 
będzie. Święta będą spokojne. Chciałbym wszystkim życzyć spokojnych, radosnych 
Świąt jak najbliżej rodziny, przyjaciół, żebyśmy zawsze mieli z kim porozmawiać 
pod symboliczną choinką. W Nowym Roku życzę spełnienia marzeń, najskrytszych 
celów. Wszystkiego Dobrego.  
 
Tadeusz Markiewicz 
 - W imieniu mieszkańców oś. Chrobrego składam podziękowania  wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do prac związanych z remontami chodników oraz 
dziękuje za prace związane z nasadzeniami roślin na osiedlu.  
 
Ad. 11 
 
Zakończenie obrad Sesji 
 
Piotr Szereda 
 - Uważam XIX Sesję Rady Miasta za zamkniętą.  
 
Protokołowała 
Monika Dulewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


