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

która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r. w godz. 13.00 – 16.55 
w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
 

Podjęto uchwały: 
 
XVII.134.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, 
 
XVII.135.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój 

na 2019 rok, 

XVII.136.2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, 

XVII.137.2019 w sprawie umorzenia należności budżetowych (31.924,14), 

XVII.138.2019 w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotyczących przygotowania                                 
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, 

 
XVII.139.2019 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-

Zdroju przy ul. Okrzei, 

XVII.140.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu 
roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII/72/2007 z dnia  
22 marca 2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 1942 z dnia 31 maja 
2007r., 

 
XVII.141.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei                 
o symbolu roboczym R67, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój Nr XXXV/756/2005 z dnia  
8 września 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 126, poz. 3155 z dnia 17 
października 2005r., 

 
XVII.142.2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   

i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane 
dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019, 

 
XVII.143.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miasta 

Jastrzębie – Zdrój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  alkoholowych na 2019 rok, 
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XVII.144.2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024 z uwzględnieniem 
pespektywy do 2029”, 

 
XVII.145.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Jastrzębie-Zdrój. 

Ad .1. 
Otwarcie XVII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie 
prawomocności obrad. 
 
Otwarcia XVII 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 Franciszek Franek, Łukasz Kasza, Józef Kubera, 
Ryszard Piechoczek- 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. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta  
Szanowni Państwo, zanim zaczniemy obrady, to warto ponieważ jesteśmy miastem 
górniczym i za tydzień jest Barbórka, ale zanim złożymy życzenia górnikom 
prosiłbym o powstanie i chwilą ciszy uczczenie pamięci górników, którzy odeszli na 
wieczną szychtę. Dziękuję.  
 
Z okazji zbliżającej się Barbórki zwracam się przede wszystkim do Górników, 
Emerytów, Rodzin Górniczych w imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój składam 
wszystkim Górnikom zatrudnionym w branży górniczej bezpiecznej i spokojnej 
pracy, sukcesów zawodowych, pogody ducha, zdrowia, oraz radości na co dzień. 
Myślę, że wszyscy  Radni i obecni tutaj urzędnicy w mieście górniczym do tych 
życzeń się dołączają. Szczęść Boże! 
  
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 Radną  
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Bernadetę Magiera - wyraziła zgodę. 
 
Tadeusz Sławik - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy Radnego 
Stefana Woźniaka - wyraził zgodę. 
 
Głosowanie radnych: za – 16, 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 XVI Sesji Rady Miasta.  
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Czy są pytania bądź wątpliwości do protokołu z XVI Sesji Rady Miasta? Nie widzę.  
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Miasta? 
 
Głosowanie radnych: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się –1. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół większością głosów. 
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.   
 
Ad .4. 
Informacja Prezydenta Miasta. 
Zastępca Prezydenta Miasta – Roman Foksowicz przedstawił informację Prezydenta 
od ostatniej Sesji do dnia dzisiejszego. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad .5. 
Informacja Prezydenta Miasta na temat przeglądu strategicznego – 
ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”. 
 
Anna Hetman-Prezydent Miasta 
Zgodnie z założeniami Strategii co roku przeprowadzamy monitoring i zbliżamy się 
do końca realizacji Strategii 2013-2020. Oddam głos panu z firmy, która 
przeprowadziła nam w/w przegląd. 
 
Prezentację przedstawił p.Bartosz Tyrna przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”. 
  
Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Tadeusz Sławik-Radny RM 
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent. Jak to wyrazić? Jestem zbulwersowany 
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sytuacją, która miała miejsce. Mam przed sobą dokument, który liczy 192 strony  
i odebrałem go w dniu dzisiejszym. W dniu wczorajszym pracowaliśmy tutaj nad 
Statutem i była Komisja Budżetu i Skarbu i tego dokumentu  nie było na półkach.  
Myślę, że nie było tak, że go nie zauważyłem, dzisiaj rano odebrałem o godz.12.45 
i miałem kilkanaście minut, żeby się zapoznać. Panie Przewodniczący, uważam, że 
tego punktu nie powinno być dzisiaj w porządku obrad Sesji. Sądziłem, że jeśli 
pracujemy nad Statutem i staramy się ten Statut dla Miasta zrobić i taki sensowny, 
ponadczasowy, żeby nie był przeciw komuś, albo za kimś, tylko uniwersalny.                      
To wymaga szacunku dwóch władz i szacunku do władzy stanowiącej 
uchwałodawczej. Ten przykład jest bulwersujący i pokazuje, że tak niestety nie 
jest. Sądziłem pani Prezydent, że dogadujemy się i rozumiemy się w wielu 
miejscach i mamy różne zdania, natomiast w strategicznych często jest jakaś 
wspólna myśl. Natomiast, co do tej metodologii, to w moim imieniu oświadczam, 
że to jest nie do przyjęcia. W jaki sposób mamy dzisiaj dyskutować nad 
dokumentem liczącym 192 strony, kiedy na półkach pojawił się w dniu dzisiejszym? 
Chyba, że błąd popełniam, ale nie sądzę. Drugie pytanie, w pracach brali udział 
radni i staram się czytać korespondencję, która do mnie trafia ze zrozumieniem, 
albo przeoczyłem, albo nie dostałem takiego powiadomienia o tych pracach. 
Zapytałem wszystkich członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i nikt nie 
potwierdził udziału w tych pracach. Wobec tego nie wiem, jak to się odbywało? 
Proszę o informację w tej sprawie, czy w konspiracji, czy w jakiś inny sposób? 
Odczytam parę wniosków w tym dokumencie zawartych. Po pierwsze, „wśród 
głównych problemów nie występuje już infrastruktura (konieczność jej znaczącej 
rozbudowy i modernizacji, oraz tematyka ożywienia gospodarczego definiowana 
głównie w kontekście bezrobocia i … rynku pracy). Aktualne podstawowe 
wyzwania, to starzenie się lokalnej społeczności, jak również związane                                  
z koniecznością poszukiwania alternatywy dla rozwoju gospodarczego Miasta. 
Wskaźniki informujące o dynamicie rozwoju podmiotów gospodarczych, jak 
również spadające statystyki związane z bezrobociem, oraz pomocą społeczną”. 
Dobrze, mniej osób korzysta z pomocy społecznej, bo ogromne programy 
społeczne zostały zrealizowane i jest to faktem. Natomiast dynamika wzrostu 
podmiotów? Przecież mamy dramatyczną sytuację, oczywiście uwarunkowaną 
wieloma aspektami, ale to jest dalej najmniejsza ilość podmiotów na 10 tys. 
mieszkańców i takie liczby zostały pokazane. Większość, to firmy jedno                                   
i kilkuosobowe tj.90 % tych podmiotów. O czym my mówimy, o wzroście dynamiki? 
Szanowni państwo bez przesady, jeżeli już są jakieś punkty formułowane,                             
to powinny mieć sens. „Z punktu widzenia zapisu analizy SWOT można mówić o 
jej częściowej dezaktualizacji, to jest konsekwencją opisanych zmian w gospodarce                 
i pojawieniu się nowych wyzwań.” Bardzo ogólnikowe zapisy, albo oceniam źle 
odnoszących się do sytuacji. „Ewaluacja potwierdza wysoką efektywność 
podejmowanych działań. Oznacza to, że zdefiniowane cele osiągnięto najniższym 
możliwym kosztem”. O czym my rozmawiamy? Będziemy mieć sesję budżetową                
w miesiącu grudniu i ten budżet złożymy i jeszcze następny, co będzie za trzy, 
cztery lata? Znamy chyba projekcję finansową wieloletnią, to będą dramatyczne 
budżety, bo nie będzie praktycznie pieniędzy na inwestycje. Wykupić obligacje                       
i tyle de facto. Dlaczego tak jest? Ktoś pisze dynamiczny rozwój? Już tak w jednej 
epoce pisano, wysoka efektywność podejmowanych działań. Nam brakuje 
dochodów w budżecie i to jest efekt braku pewnych działań od początku tego 
wieku. To nie jest efekt kilku lat i sytuacja miasta i sytuacja finansowa będzie coraz 
trudniejsza, a koszty będą rosnąć i tak to się dzieje. Była naprawdę świetna 
konferencja i za to dziękuję pani Prezydent, za konferencję gospodarczą. Byli 
prezydenci innych miasta, był pan Premier Buzek i to było dobre. Pokazanie 
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szukania pieniędzy zewnętrznych, mitycznych, a może realnych. Za to, że nas się 
zmusza do rezygnacji z górnictwa, to niech Unia przynajmniej część zapłaci                        
za transformację tych regionów poprzemysłowych, po górniczych. Zobaczymy, jak                    
to będzie? Tam też był Prezydent Żor p.Waldemar Socha, który powiedział rzeczy, 
które mówię od początku wieku, jakie są warunki sukcesu i tworzenia nowych 
miejsc pracy? Trzeba tereny inwestycyjne uzbroić, trzeba drogę zbudować, 
kanalizację i inne elementy. Tutaj panuje pogląd spokojny, niech przyjedzie 
inwestor i nam powie, czego chce. On nie przyjedzie, bo ma sto innych gruntów 
do zagospodarowania właściwie uzbrojonych i tym dysponują różne gminy. 
Pytanie, co jest w naszym mieście najważniejsze? Widzę, że w tym myśleniu                            
i przeczytałem wyrywki z tego opracowania i jest jakby wola odejścia od tego, co 
w moim przekonaniu było istotne, czyli tworzenia miejsc pracy. Tutaj powołam się 
na trzy spotkania, bo brałem we wszystkich udział dot. strefy centrum. Głosy były 
różne i już nie odnoszę się stricte do koncepcji, bo one są rozbieżne, co tam ma 
być? Natomiast w wielu wystąpieniach mieszkańców praca i jeszcze raz praca, to 
jest podstawa wszystkiego i tak to zostało wyrażone. Już proponuję Komisji Polityki 
Gospodarczej, bo Komisja branżowa tym opracowaniem nie zajęła się. W miesiącu 
grudniu podejmiemy ten temat, a na miesiąc styczeń myślę, że takie stanowisko 
Komisja zajmie, jeśli tak będzie, to zapraszam firmę „Delta Partner” i zapraszam 
panią Prezydent, pana Prezydenta i porozmawiamy nt. sytuacji tego dokumentu                 
i  tego, co dalej? Oczywiście Strategia kończy się i trzeba opracować. Z pewnością 
wiele wniosków ujętych w tym opracowaniu jest słusznych i tego nie neguję. 
Natomiast, jak to ocenić, czy są słuszne, czy nie, jeżeli materiały zostały 
przekazane w dniu dzisiejszym. 
 
Piotr Szereda-Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Potępa, proszę.  
 
Jarosław Potępa-Radny RM 
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent. Tutaj bardzo emocjonalne wystąpienie 
kolegi radnego Sławika. Nic nie wiedział, nic nie słyszał. Prawdziwe było tylko jedno 
stwierdzenie, „nie było nas przy pracach”. No właśnie, ani jednego radnego z pana 
Klubu nie było wtedy, kiedy wszyscy dostali zaproszenie i był to 13 września.                      
Ja akurat byłem i było jeszcze wiele innych osób, a pana tam nie widziałem. Trzeba 
było przyjść, posłuchać, włączyć się w dyskusję, a potem emocjonalne swoje 
wypowiedzi  jednak trochę opanować. Dziękuję.  
 
 
Piotr Szereda-Przewodniczący Rady Miasta 
Postaram się szybko i zwięźle, bo materiał oczywiście jest obszerny. Może                           
od końca, gdzie był ostatni slajd tj.mamy 2013-2020 Strategię, czyli w 2020r. jest 
zakończenie. W przyszłym roku będziemy mieli oszałamiające tempo, bo do 
zrealizowania mamy jeszcze 28 %. Czyli, tak to się rozłożyło, jeżeli chodzi                             
o realizację zadań na poszczególne punkty. Chciałem się tylko krótko odnieść                         
i myślę, że warto by było przedyskutować i przygotować przez Komisję Gospodarki                             
i Komisję Skarbu i może wspólnie nawet opracowanie Strategii, bo w przyszłym 
roku będziemy pracować nad następnym elementem i warto zwrócić uwagę na to, 
o czym zapomnieliśmy, albo nie realizowaliśmy. Będę mówił o krótkich sprawach 
po kolei z wystąpienia tj.kwestia bezpieczeństwa. Generalnie jest dobrze, bo policja 
funkcjonuje i Straż Miejska ma mniejszy zakres, ale też, natomiast to, co wiele 
razy zwracałam uwagę i również w poprzedniej kadencji, a także mieszkańcy,                    
to kwestia bezpieczeństwa na pasach ruchu drogowego. Nie potrafimy wypracować 
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polityki i harmonogramu prac. Zwracałem uwagę, że na każdym przejściu dla 
pieszych mamy inną sytuację, bo na jednych oczka migają, lub nie migają, drugie 
mają światełka, trzecie nie oświetlone, czwarte zlikwidowane, a było piąte 
narysowane i nie wiadomo jako stałemu bywalcowi, co mnie spotka na tym 
przejściu na pieszych? Chciałbym, żeby nasze wydziały odpowiedzialne                               
za bezpieczeństwo i inwestycje opracowały program, gdzie światła chyba najlepsze 
moim zdaniem, że jeżeli jest przejście dla pieszych, to jest z góry od chodnika cały 
pas bardzo dobrze oświetlone. Sygnalizacja świetlna, to potem w zależności                      
od ruchu, a sytuacje, które próbowaliśmy z oczkami nie wychodzą, bo nie zawsze 
działają i teraz nie wiem, bo jadąc, to miga  i powinienem zachować ostrożność, 
ale nie widzę nikogo na przejściu i w okolicy przejścia. Następnym razem jadę                   
w tym samym miejscu i nie miga, ale na przejściu są ludzie. Tak się zdarza                    
i w poprzedniej kadencji zwracałem uwagę, kto za to odpowiada? Miałem w tym 
temacie interpelację. To pokazuje, że nie mamy systematyczności, bo powinno być 
tak, że wszystkie przejścia dla pieszych będą oświetlone jednakowo i zaczynamy 
od najgorszych i wracamy do centrum i za trzy, cztery lata przez cały okres 
Strategii wiemy, że mamy jednakowe miejsca i jednakowo bezpieczne przejścia. 
Po drugie, bardzo słaba reakcja na wnioski naszej społeczności lokalnej, w którym 
miejscu chcemy mieć bezpieczne miejsca. Sprzeczamy się, kłócimy się „tu pasy, 
tam pasy”. Kiedyś, jak budowali osiedle, to postawiono osiedle, zaorali i dopiero 
wszystkie drogi wytyczali, jak ludzie wydeptali ścieżki i wtedy były przejścia dla 
pieszych w odpowiednich miejscach itd., bo była w tym szaleństwie jakaś metoda.  
Jeżeli chodzi o przemysł, potencjał, to potencjał mamy i nie będę się tutaj odnosił, 
bo wielokrotnie na ten temat mówimy tj. niewykorzystany, niezrealizowany. 
Odnosząc się do sytuacji budżetowej, o której w Strategii jest mowa, to jesteśmy 
gminą mało zadłużoną, na wydatki bieżące nam wystarcza i na to nie musimy brać 
kredytu, a nie bierzemy kredytu na inwestycje, które ściągną inwestorów. To, co 
podkreślił pan Tadeusz Sławik na konferencji i byłem również na trzech 
konferencjach i jakbyśmy nie słuchali naszych gmin ościennych, jak oni to 
realizowali. Tutaj wielokrotnie mówił „udostępniać”, a nie tylko wskazanie, ale 
droga, dojazd, uzbrojenie, gaz, woda i wszystko powinno być w tym terenie, że 
przyjeżdża inwestor i nie tak, że z wydziału Naczelnik wieczorem mu oświetla 
swoimi lampami „tam jest łąka…”. To powinno być oświetlone tak, jak Żory 
zaczynały. Wszyscy się pukali w głowę, „co oni pole oświetlają”? Teraz na tych 
polach mają grzyby w postaci inwestycji. Wynagrodzenia, to jest nasze utrapienie 
tj.wysokie wynagrodzenia, ponieważ tutaj jedno przedsiębiorstwo bardzo mocno 
pokazuje, żeby zarobić, a w pozostałych branżach wynagrodzenie jest bardzo 
niskie. Tutaj przy okazji i nie znalazłem opracowań, może nie zdążyłem doczytać, 
bo tutaj trzeba mieć bardzo szybkie czytanie tego tekstu opracowanego. Zwracam 
uwagę na jeden aspekt i tutaj stoimy przed ważnym problemem tj.wynagrodzenia 
nie tylko poza Urzędem, ale w Urzędzie. Wszystkie na zewnątrz jednostki 
gospodarcze realizują wzrost wynagrodzeń i mam obawę, że nam z Urzędu 
pracownicy wybędą i to fachowcy, bo ci co mają uprawnienia, to w działalności 
gospodarczej znajdą bardzo szybko pracę. Zresztą widać na rynku, że przy tak 
niskim bezrobociu ci co poszukują pracy nie, że nie mają pracy, ale mają pracę. 
Tylko szukają lepszej pracy z lepszym wynagrodzeniem. Mam obawę pani 
Prezydent, że przy budżecie będziemy rozmawiać i powinniśmy zmienić politykę 
wynagrodzeń i to w stosunku do swoich urzędników. Jeżeli chodzi o kulturę, to 
można powiedzieć, że wszędzie mamy brak i to, że kultura funkcjonuje, to tylko 
zapał naszych pracowników z Urzędu i zapał jednostek pozarządowych. My nawet 
nie mamy własnego Domu Kultury, kina, bo płacimy 800 tys. zł rocznie dzierżawę 
i nigdy nie potrafiliśmy tego wypracować, żeby mieć dosyć dużą jak na stutysięczne 
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miasto, czy prawie, bo osiemdziesiąt parę tysięcy taką jednostkę tutaj w tym 
działaniu. Jedna rzecz i tutaj często zwracali nam uwagę działacze kultury i ze 
stowarzyszeń tzn. nie wypracowaliśmy przy ich pomocy, albo nawet sami takiego 
czegoś, jak przynajmniej jedno, albo dwa zdarzenia cykliczne kulturalne. Kiedyś 
mieliśmy orkiestry młodzieżowe i dziękujemy panu Dyrektorowi Śmietanie, że co 
dwa lata przyjeżdżała młodzież z całej Polski i orkiestra. Miasto żyło, bo miało 
temat  i było rozpoznawalne i tego nie mamy. Powinniśmy się zastanowić, w jakim 
fajnym okresie i zacząć to realizować, żeby to też było naszą marką, że nie tylko 
przemysł, ale również kulturę i taką perełkę wypracować z naszymi 
stowarzyszeniami. Żebyśmy zaczęli to od jakiś podstaw budować. Sport mamy                   
na bardzo wysokim poziomie. Brakuje nam pewnych obiektów. W budżecie nawet 
nie mamy koncepcji na budowę stadionu, o którą nasi mieszkańcy zwracali się                      
5 tys. podpisów, a uchwałę unieważniono, ale unieważnionych uchwał dostałem na 
biuro tyle, że jedna uchwała, to praktycznie… mimo to, że mieszkańcy pisali. 
Przede wszystkim wyludnienie i brak polityki mieszkaniowej, nie mamy żadnej. 
Jeden TBS i jeden dom co dwa lata, to nie jest rozwiązanie? Trzysta mieszkań 
socjalnych na zasobach spółdzielczych. Brak pieniędzy na budownictwo 
mieszkaniowe. Nie potrafimy ściągnąć deweloperów, mieliśmy jednego,                               
to pogoniliśmy go i buduje w Żorach. Mieszkania za 300 tys. zł, 400 tys. zł są 
kupowane.  Mieszkańcy w wysokim luksusie niektórzy też chcą mieszkać i się 
znajdują. Oczywiście komunikacja i tam się prześlizgnięto po temacie, bo wszyscy 
wiemy, że komunikacji nie ma, bo to co jeździ, to nie będę komentował. Co jest 
ważne, to faktycznie dzięki programom społecznym i pracownikom OPS-u, którzy 
wiem, że wiele trudu i działań podejmują, żeby załagodzić skutki niektórych rodzin, 
które sobie nie radzą z różnych powodów. Tutaj jest duży wysiłek Miasta również, 
bo można docenić, że ta praca jest dosyć systematyczna, natomiast są już pewne 
postępy, jeżeli chodzi o opiekę nad ludźmi starszymi, bo nasze Miasto się starzeje. 
Myślę, że w nowej Strategii powinniśmy się tym tematem, jeżeli chodzi o seniorów 
bardzo mocno zaangażować i politykę senioralną doprowadzić do perfekcji,                            
bo seniorów mamy coraz więcej. Dziękuję.  
 
Anna Hetman-Prezydent Miasta 
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo.                   
W kilku słowach chciałabym się odnieść do tego, co zostało powiedziane.                             
O Strategii rozmawiamy chyba co najmniej dwa razy w roku. Dzisiaj było takie 
podsumowanie tego, o czym mówiliśmy już wcześniej. Pan Przewodniczący jest 
zwykle pionierem wiodącym w tych tematach i dyskusjach tj.pan radny Sławik. 
Materiał, który państwo otrzymaliście dzisiaj, otrzymaliśmy wczoraj po południu, 
więc trudno było wcześniej przekazać. Oczywiście mieliśmy w wersji bardziej 
roboczej, ale drobne poprawki należało wprowadzić, w związku z tym nie 
chcieliśmy z tymi błędami państwu przekazywać i to jest jedna kwestia. Państwa 
udział, mam przed sobą tutaj zaproszenie skierowane na ręce pana 
Przewodniczącego i listę obecności państwa Radnych tj.cztery osoby i rzeczywiście 
nikogo z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście konsultacje i rozmowy były 
również ze stowarzyszeniami i innymi osobami, ale podsumowanie działań, które 
zapisane mamy w Strategii nie opierają się wyłącznie na rozmowach i odczuciach 
subiektywnych w naturalny sposób, czy to radnych, czy pracowników, czy też 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ale również opierają się na badaniu dokumentów, 
które są w mieście. Czyli na sprawdzeniu realizacji tych działań konkretnie                          
w oparciu o jakieś dokumenty. To, co jest zapisane w tych materiałach, to nie jest 
bajkopisarstwo, tylko to, co się wydarzyło w mieście i nie jest to jeszcze podane 
wszystko, co zostało tam zapisane, bo nie sposób opisać tego wszystkiego. Odniosę 
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się do tego, co pan Przewodniczący powiedział, czyli o bezpieczeństwie. Panie 
Przewodniczący pracujemy już nad takim programem i mam nadzieję, że będziemy 
sukcesywnie program z pomocą państwa realizować. Nawiążę do takiego 
przykładu, bo czasami mimo tego, że z zawodu jestem trochę diagnostą, więc 
potrafię zdiagnozować pewne sytuacje i zachowania, to dziwię się, że państwo 
nadal używacie takich samych słów ciągle przez całe lata takich samych. Kiedy 
dziecku mówi się ciągle, że jest nieudacznikiem, że nie potrafi zrobić, że ciągle 
powinno lepiej zrobić, to ono takie będzie. Stanie się w końcu nieudacznikiem. 
Ciągle państwo mówicie o mieście, że jest beznadziejne tj. „tego nie ma, tamtego 
nie ma, to jest źle i tamto źle”. Oczywiście, trzeba to zauważać, ale trzeba też 
widzieć stronę pozytywną. Kiedy w tamtym roku badaliśmy i pytaliśmy 
mieszkańców w sposób obiektywny grupę dosyć dużą, którą pytaliśmy, jak żyje im 
się w mieście i co chcieliby zmienić i jaką ofertę kulturalną i sportową chcieliby 
tutaj mieć i co im się podoba, a co się nie podoba, to ta reprezentatywna grupa 
odpowiedziała, że Miasto jest bardzo przyjazne. W mieście czują się dobrze                            
i utożsamiają się i chcą tutaj pozostać. To jest prawie 70 % badanych, czyli 
ogromna grupa. Kiedy pytaliśmy, jaką ofertę kulturalną chcieliby otrzymać, czy 
sportową, to padały takie propozycje, które w tej chwili realizujemy. Jastrzębie ma 
kilka takich wydarzeń kulturalnych i sportowych, którymi może się pochwalić                       
i które są już znane nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Ze strony sportu, to 
Jastrzębska Dziesiątka i to jest tylko jedno z wydarzeń, a jeśli chodzi o wydarzenie 
kulturalne i może to nie jest ogromne wydarzenie na skalę wielkich festiwali, ale 
coś, co się identyfikuje z Jastrzębiem, bo nawet nie mamy takich możliwości, jak 
ma Warszawa, Kraków, czy Wrocław, ale na miarę naszych możliwości 
organizujemy to, co jesteśmy w stanie i takim wydarzeniem kulturalnym jest 
Jazztrzębie. Rozpoznawalne w całej Europie i oczywiście w niszowych 
środowiskach, ale to potrafimy również zrealizować. To, co mnie tutaj najbardziej 
boli i większość z państwa „boli”, to rozwój gospodarczy. Mam wrażenie, że 
zauważacie państwo, w jakim świecie teraz żyjemy, to wszystko wokół jest tak 
dynamiczne, że często myślami nie nadążamy, a już nie mówię działaniami za tym, 
co dzieje się w świecie. Panie radny Sławik, naprawdę cenię pana doświadczenie, 
ale pan ciągle jeszcze tkwi myślami w poprzednich latach. Nie tak się rozwija 
gospodarkę. Drogi i wyłącznie drogi i uzbrojenie nie rozwiążą nam problemu.                     
To nie tylko to i owszem jest to ważne, ale to nie tylko to. Proszę zwrócić uwagę, 
ile drobnych działań skutkujących już teraz zainteresowaniem naszym miastem 
podjęliśmy przez ostatnie pięć lat? Warunki, które stwarzamy inwestorom, 
przedsiębiorcom i o tym mówimy na konferencjach, bo same konferencje są fajne, 
bo dowiadujemy się czegoś. Natomiast państwo nie wyciągacie innych wniosków  
poza tym, że Prezydent Żor powiedział, że trzeba uzbrajać tereny. Tak, ale nie 
tylko. Więc proszę brać pod uwagę również to i docenić takie działania wszystkich 
tutaj pracowników, bo inicjuję wspólnie z moimi najbliższymi współpracownikami, 
ale dużo osób pracuje na to, by w Jastrzębiu się coś zmieniło i to Jastrzebie zmieniło 
się znacznie. Odczucia ludzi są zdecydowanie inne, niż jeszcze kilka, czy 
kilkanaście lat temu. Teraz stoimy przed ogromnym wyzwaniem, aby dostosować 
się do zmieniającej się rzeczywistości. Jeszcze pięć lat temu mogliśmy mówić                      
o innych działaniach, które planowaliśmy, a teraz możemy już włożyć je do lamusa. 
Teraz działania i zadania, które przed nami stoją będą wymagały modyfikacji.                    
To, o czym powiedział p. Bartosz, że musimy się na nowo jakby i nawet badania, 
które były robione w poprzednich latach, to nie przystają do dzisiejszych czasów. 
Mało firm w mieście. Oczywiście, że mało, bo ilu mamy bezrobotnych ok.1400 
osób? Przy czym większość z nich nie chce w ogóle pracować. Kto ma firmy 
zakładać, skoro każdy z mieszkańców, kto chce pracować, to pracuje w Jastrzębiu, 
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w okolicy, albo za granicą, jeśli ma taką ochotę. Nie zmusimy nikogo, żeby założył 
tutaj firmę, skoro ma stabilną pracę choćby za granicą. Taka jest teraz 
rzeczywistość i chcąc coś uzyskać musimy mieć koncepcję spójną z tym, co się 
dzieje we współczesnym świecie, ale indywidualną dla siebie. Nie powielimy nigdy 
drogi Żor, Katowic, czy jeszcze innego miasta, które się rozwijało w taki, czy inny 
sposób. Jesteśmy miastem, które ma swoją historię i które ma swoje problemy, 
ale też potencjał, który musimy wykorzystać.  Tyle, że potencjał musimy 
wykorzystywać pod kątem warunków, jakie nas czekają teraz i za ileś lat                               
i w kontekście finansów, którymi dysponujemy. Sprawiedliwa transformacja, która 
nas czeka i pieniądze, które są coraz bardziej realne są szansą na to, aby Miasto 
mogło stanąć na drugiej nodze, aby mogło drugą branżę stworzyć. Nigdy nie 
będziemy mieć ogromnych firm na połaciach ziemi, bo nie mamy takich połaci 
ziemi i nie mamy takich terenów, na które można by zaprosić ogromną firmę do 
Jastrzębia. Ale małe i średnie przedsiębiorstwa gwarantują również taką 
stabilizację dla Miasta. Możemy stawiać na to, co dla nas jest realne i taką historię 
musimy sobie stworzyć i już ją tworzymy krok po kroku realizując nawet te 
inwestycje, o których mówimy i już realizujemy i planujemy zrealizować. 
Niektórym się to nie podoba, bo pan radny twierdzi, że żelazny szlak, to są 
wyrzucone pieniądze. Nie panie radny, to nie są wyrzucone pieniądze. Pan ma 
oczywiście prawo do takiej oceny, ale to jest szansa również dla Jastrzębia. 
Turystyka i branża IT, to jest to, na co możemy stawiać w mieście. Na to się 
przygotowujemy i środki, które będą możliwe do wykorzystania z programu 
Sprawiedliwa Transformacja, to w tym kierunku powinniśmy patrzeć. Dziękuję. 
 
Tadeusz Markiewicz- Radny RM 
Panie Pośle, Pani Prezydent, Państwo Radni, zebrani Goście na dzisiejszej Sesji. 
Zastanawiałem się, czy wyjść i powiedzieć, ale dla przeciwwagi chciałem trochę 
powiedzieć o bardzo wąskim problemie, który mamy i można by powiedzieć, że to 
jest temat najsłabszy i to jest środowisko przyrodnicze. Mogę ocenić i myślę, że 
większość osób może ocenić i odniosę się tylko do jednej rzeczy tj. emisja 
zanieczyszczeń. Głównie zanieczyszczenia napływowe z powietrzem mamy                           
z sąsiednich terenów, to jest podstawowa rzecz. Nie mówię, że nasza niska emisja 
nie wpływa i hałdy, ale to już jest związane z górnictwem, albo trzeba skorzystać 
z górnictwa i pewne elementy też zaakceptować. Można byłoby, czy to górnictwo, 
czy pomoc zewnętrzna bardziej intensywniej i o wiele prędzej zagospodarować, 
zrekultywować te tereny. Jeżeli by chodziło o środowisko przyrodnicze,                                  
to w zderzeniu z działalnością człowieka i przemysłu jest najsłabszym elementem. 
Pomimo tego i bardzo dobrze, żeby pozostało na zawsze tak nie jest tak bardzo 
tragicznie i skrótowo to powiem, ale jeszcze dysponujemy znacznymi terenami 
cennymi przyrodniczo z roślinnością cenną, która w innych okolicach nie 
występuje. Jeżeli popatrzymy, bo akurat pan powiedział o krótkim artykule, który 
był napisany, ale tam było odniesienie do tego, jak odrodziło się środowisko 
przyrodnicze na terenie w pewnym stopniu zdegradowanym z racji przemysłu. 
Zauważamy, że odradza się rodzima przyroda, która była pierwotnie jako sukcesja 
i nie będę już mówił o inwazyjnych roślinach i zwierzętach, ale to jest inny temat. 
Natomiast na terenach nieco zdegradowanych do pierwotnych terenów,                              
to zauważamy bardzo dużo roślin, które pojawiają się i które preferowały 
środowisko podmokłe i wilgotne. Po przekształceniu pojawiają się rośliny, które są 
bardziej z racji klimatu tj. z tego, że jest trochę cieplej, jak w całej Polsce  tj.trawy, 
kwiaty, rośliny, które preferują środowiska suche. Takim przykładem może być 
tam, gdzie jest podmokły teren z działalnością górniczą związany, to pojawia się 
na przykład wełnianka. Kiedyś to była roślina bardzo popularna, a w tej chwili 



 10

niestety już nie tak popularna. Przykładem może być i kiedyś uczyliśmy się                            
w szkole o … żarnowiec, a dzisiaj możemy ją popularnie spotkać w Jastrzębiu-
Zdroju. Pojawiła się na terenach poprzemysłowych na skarpach, torach 
kolejowych, na obrzeżach… Ubolewam szanowni państwo tylko z tego powodu, że 
bardzo dużo terenów które z racji pofałdowania i położenia terenów, nierówności, 
jarów i innych, która jest właściwie w rękach prywatnych, to jest systematycznie 
zasypywana i niszczona. Jeżeli my w planach zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniamy te tereny i piszemy, jako tereny chronione, to prawo jest tak słabe, 
że nie można wyegzekwować, żeby ten teren w miarę możliwości pozostał jak 
najdłużej w pierwotnym stanie. Nie mamy lesistości za wielkiej, ale możemy                             
o cząstce lasu powiedzieć, o …, gdzie występują bardzo cenne w podszytach rośliny 
na terenach na pograniczu Marklowic. Pastuszyniec z ciekawymi zwierzętami, 
dolina rzeki Szotkówki, łąki w Ruptawie z ryjówką aksamitną i jest bardzo mało 
środowisk, gdzie występuje, z całym przekrojem awifauny z ciekawymi ptakami, 
ale to może zostawię na inny temat. Natomiast, dla przeciwwagi chciałem 
powiedzieć, że ta rzecz, która jest najsłabiej zderzeniu z działalnością człowieka                       
i przemysłową, to chciałbym żeby to było na zawsze i jest jeszcze dużo cennych. 
Apeluję tutaj do państwa Naczelników i tyle, ile może pan Naczelnik i pani 
Naczelnik Wydziału Architektury, żeby zawsze głośno pukała, jak ktoś koło takiego 
miejsca chce budować coś na tyle, na ile możemy. Dziękuję za wystąpienie.  
 
Piotr Szereda-Przewodniczący Rady Miasta  
Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Sławik. Witam Posła RP Grzegorza Matusiaka.  
 
Tadeusz Sławik- Radny RM 
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent. Dziękuję Radnemu Tadeuszowi 
Markiewiczowi za to złagodzenie nastrojów. Faktycznie tak doświadczony Radny 
potrafi tak wiele zdziałać. Szanowni państwo, w sposób jasny zdefiniowałem                          
i myśmy o tym dokumencie nie powinniśmy dzisiaj rozmawiać i macie tą 
świadomość powszechną tak sądzę i należało to powiedzieć w sposób jasny na tej 
sali. Rozumiem, że teraz będziemy pracować wspólnie i taką mam nadzieję nad 
następnym dokumentem programowym, kluczowym tj.Strategią Rozwoju Miasta, 
bo kończy swój żywot. Myślę, że Komisja Polityki Gospodarczej nad tą oceną 
pochyli się w miesiącu styczniu, przeanalizujemy to. Będzie czas na zapoznanie się 
i spokojne wyciągnięcie wniosków, formułowanie przyszłych rozwiązań. Mam taką 
nadzieję, że przyszłe prace, bo one oczywiście muszą nastąpić, bo Miasto 
potrzebuje dobrego dokumentu programowego, strategicznego i być może                         
w perspektywie dziesięcioletniej, czy ośmioletniej? Trudno powiedzieć, ale 
będziemy o tym dyskutować, rozmawiać i oczywiście musimy diagnozę Miasta 
sporządzić i  opisać, co jest w mieście. Myślę, że pewien wzorzec jest już 
przygotowany, kiedy była formułowana Strategia, którą Delta Partner 
przygotowała. To były fantastyczne spotkania  i wydaje mi się, że bardzo głęboko 
sięgnęliśmy do diagnozy, do różnych środowisk i oczywiście odnoszę się do 
gospodarczych, bo to bardziej funkcjonuje, ale również społecznych                                           
i Stowarzyszeń, Zrzeszeń, Zarządów Osiedli, Sołectw i ta zbiorowa mądrość dała 
pewien efekt. Oczywiście musimy przygotować ocenę wykonania tej Strategii                       
i rozumiem, że to było celem pani Prezydent, aby pokazać, że ta Strategia w dużej 
mierze została wykonania i to wykonanie jest pozytywnie oceniane. Tutaj można 
mieć wątpliwości, czy tak jest, ale to zawsze będzie kwestia oceny. Szanuję pani 
Prezydent pani poglądy i ma pani prawo wyrażać, natomiast na jedno się nie 
zgadzam, nigdy nie mówimy źle o mieście. Mówimy dobrze o naszym mieście, 
natomiast mówimy czasami o złym zarządzaniu miastem i mówimy również                                
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o dobrym zarządzaniu miastem. Staram się rozróżniać to, co uważam osobiście za 
złe, to definiuję wprost tak, jak jest w firmie i jak jest czasami w rodzinie, że trzeba 
szczerze porozmawiać. Przykład wczorajszej Komisji, gdzie stwierdziłem, że 
zrobiliśmy bardzo poważny krok do przodu, bo mamy pierwszy element 
rozwiązania bardzo trudnej sytuacji. Teren inwestycyjny i tak go traktuję po kopalni 
„JAS-MOS”, tam jeszcze działa zakład górniczy, a my nie chcemy tracić czasu                       
i została przygotowana na razie koncepcja budowy dróg. Wydaje się, że sensownie 
została przygotowana, bo w kilku wariantach, a teraz będzie konsultowana ze 
środowiskiem gospodarczym tj.JSW, JSK. Myślę, że to właściwa metodologia i to 
mnie ucieszyło z kolei, że do końca roku koncepcja zostanie dopracowana, bo 
potem winien nastąpić kolejny etap, czyli projektowanie. Mając cały czas na 
uwadze, jak to jest trudny projekt, bo jest istniejący zakład górniczy i bardzo wiele 
uwarunkowań, a środki finansowe możemy i oczywiście musimy przeznaczyć                         
z budżetu, ale sądzę, że jednak większość tych środków musi pochodzić                                  
z zewnątrz. Szanowni Państwo ja to zamykam ze swojej strony taką uwagą, 
powiedziałem to, co uważałem za słuszne, że dzisiaj nie powinniśmy o tym w ogóle 
debatować, bo nie mieliśmy czasu tego dokumentu przygotować. Należało 
powiedzieć „wycofujemy się, robimy to na przykład w styczniu”, bo mamy sesję 
budżetową, a nie proponować sesję nadzwyczajną, bo miesiąc grudzień z uwagi na 
budżet jest tak mocno przeładowany. Między innymi o to chodziło szanowni 
państwo i myślę, że od miesiąca stycznia, bo to jest realne i taką mam nadzieję 
pani Prezydent wspólnie zaczynamy pracować nad nowym dokumentem 
strategicznym  Miasta i tym najważniejszym tj.Strategią określimy do którego 
roku. Dziękuję bardzo. 
 
Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta  
Dziękuję, jeszcze pani Radna Alina Chojecka. 
 
Alina Chojecka-Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo. Nie chciałabym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że Rada Miasta spotyka się 
tylko dwa razy do roku i wówczas pracuje, ale pytanie takie na początek 
tj.Strategia Rozwoju Miasta, gdzie są konkretne cele do osiągnięcia i po to była 
dzisiaj ta informacja. Czyli monitorowanie różnych zadań. Pytanie jest 
następujące, czym Radni Rady Miasta zajmują się co miesiąc na swoich 
posiedzeniach, jakie informacje zawarte są na Sesjach Rady Miasta podczas 
wystąpienia pani Prezydent, czy pana Wiceprezydenta? Analizujemy, czy 
dowiadujemy się, jakie zadania są realizowane i na jakim etapie jest wykonanie 
uchwał Rady Miasta, to też procentowe określenie pewnych rzeczy, które są                         
w mieście wykonywane. W związku z tym nie możemy mówić w ten sposób, że my 
radni nie posiadamy takiej informacji, bo jesteśmy informowani na bieżąco                         
w różnym stopniu, bo Komisje resortowe z pewnością i tutaj pan Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia na pewno resortowo zajmuje się innymi 
zagadnieniami, niż Komisja Edukacji, czy jeszcze każda inna np. Gospodarki 
Przestrzennej. Natomiast oczywiście można się spotykać i można zapraszać kilka 
razy i tutaj akurat lista obecności podczas ostatniego spotkania wrześniowego 
została przygotowana i w związku z tym, jeżeli jest zaproszenie i ktoś z Radnych 
na różnego rodzaje spotkań przyjmuje to zaproszenie, to dobrze. Natomiast, jeżeli 
ktoś nie przyjmuje, to przykra sprawa, ale nie ograniczałabym i podkreślę raz 
jeszcze aktywności Radnych do dwóch spotkań podczas roku, ponieważ praca 
Radnych koncentruje się na pracy w różnych Komisjach. Staramy się na bieżąco, 
jeżeli nie mamy wyczerpujących informacji, to udajemy się do konkretnych 
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wydziałów i tam uzupełniamy swoją wiedzę merytoryczną. Dziękuję bardzo. 
 
Janusz Ogiegło –Radny RM 
Panie Pośle, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Poruszono 
tutaj wiele wątków i zgadzam się, że dyskusja z początku była dosyć ostra, ale 
później załagodziliśmy ton i właściwie jak popatrzę na ten dokument, który dzisiaj 
dostałem, to jest pewien dokument, który można rozpatrywać w kontekście 
przygotowywania następnej Strategii. Ponieważ tam będzie widać na koniec, co się 
udało i w jakim procencie i w jakim stopniu, a co się nie udało, to proszę państwa 
do końca czasami nie od nas zależy. Przypomnę, że jeden z zapisów dotyczy kolei. 
Wszyscy jesteśmy za, ale realizatorów od budżetu państwa poprzez Marszałka                      
i Miasto jest wielu i kiedy to nastąpi? Nie wiem, czy jak będziemy budować 
następną Strategię, czy będziemy w stanie napisać, że na przykład jak będzie na 
osiem lat, to w 2028r. pierwszy pociąg przyjedzie do Jastrzębia. Może zapiszemy    
i nie wykonany i w następnej perspektywie znowu będzie dyskusja, dlaczego nie 
zostało to wykonane. Bardzo popieram to, co powiedział pan Przewodniczący 
odnośnie pensji dla pracowników Urzędu. Oni nigdy nie zarabiali tyle, ile powinni 
zarabiać i nawet w moich czasach były zawsze z tym problemy. Natomiast jak Rząd 
będzie generował najniższe zarobki, to pani Prezydent nie będzie miała wyjścia, 
tylko wielu będzie musiała zapłacić najniższe, a później zastanowić się, co zrobić        
z grupą pracowników, którzy są nieznacznie nad tą najniższą. Więc, to jest tego 
typu problem i to nie będzie nigdy problem bogactwa, bo tutaj tych pieniędzy nie 
będzie za dużo. Jeśli chodzi o kulturę, to pragnę przypomnieć, że był taki okres                    
w tym mieście, kiedy władzę namawiano do tego, żeby wykupić z JSW Górnicze 
Centrum Kultury. Kosztowało to wtedy milion złotych, a ja byłem szefem tej firmy, 
która ten obiekt prowadziła i namawiałem ówczesne władze, a dzisiaj słyszę                     
od pana Przewodniczącego, że wynajem, który też zaistniał za moich czasów, bo 
wtedy nie było wyjścia i kosztuje 800 tys. zł. Mogliśmy mieć wspaniały obiekt… 
 
Piotr Szereda – Przewodniczący Rady Miasta  
Ale to było budowane za czasów prezydentury… 
 
Janusz Ogiegło –Radny RM 
Nie, wcześniej.  Jest wiele sytuacji i jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden fakt,                    
a mianowicie dyskusję w sprawie strefy centrum. Właśnie nie kto inny, jak pan 
Radny Tadeusz Sławik pamięta dyskusję za moich czasów, gdzie przynoszono 
makiety, co tam można zrobić i bym tylko prosił, bo mieszkańcy w swojej większej 
grupie nie rozumieją tego, że coś nie jest Miasta i już słyszałem najnowsze teraz 
informacje, że wreszcie coś się zrobi ze strefą centrum. Owszem, ale musimy                      
o tym wiedzieć, że tereny nie należą do Miasta i ewentualny wykup tych terenów 
przez Miasto jeżeli byśmy mieli odkupić od właścicieli, to by nam pochłonął cały 
budżet tego Miasta  i jak sądzę, trzeba by kredyt zaciągnąć żeby w perspektywie 
coś zrobić. Ważna kwestia drogi, tam rzeczywiście jeszcze jest po kopalni „JAS-
MOS” trochę terenów, ale proszę państwa z drugiej strony jadę ul. Północną, czy 
ul.Warszawską i to dzisiaj budzi moją szczególną troskę, ponieważ te drogi są już 
prawie nieprzejezdne. Za chwilę ul.Północna nie będzie przejezdna, więc poza tym, 
że mamy coś zrobić z perspektywy musimy również popatrzeć na to, co mamy do 
zrobienia i co niezbędnie musi być do funkcjonowania tego Miasta. Taki właściwy 
wybór i podział kompetencji i naszych możliwości, a jeszcze później jak sądzę 
zbudujemy wspaniałą Strategię na osiem, dziesięć lat, a później powiemy „pani 
Prezydent, proszę na to wszystko znaleźć pieniądze, bo nie wiemy skąd wziąć”.                  
Z tego, co wiemy zadania przybywają, oświata nas kosztuje i inne rzeczy, więc 
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tych pieniędzy na pewno nie będzie więcej, więc nie można tutaj fantazjować                        
i zbudować takiej Strategii w perspektywie następnych ośmiu, czy sześciu lat która 
będzie praktycznie nie do zrealizowania. Od tego jesteśmy już doświadczonymi 
Radnymi, że potrafimy już wyważyć, co jest konieczne i co jest niezbędne i co                    
w perspektywie przyszłych lat przyniesie oczekiwane efekty, a wreszcie może 
mieszkańcy będą gremialnie z Rady zadowoleni i z władz z panią Prezydent na 
czele i tego wszystkim życzę.  
 
Bernadeta Magiera-Radna RM   
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. 
Przysłuchuję się tej dyskusji i widzę, że dominuje tutaj zdecydowanie 
pesymistyczny ton. Skoro jest tak źle i skoro jest źle zarządzane Miasto usłyszałam 
przed chwilą, to dlaczego nagrody otrzymuje pani Prezydent? Dlaczego otrzymują 
nagrody pracownicy, naczelnicy skoro tak źle się dzieje? Dlaczego ludzie, którzy 
przyjeżdżają tutaj do naszego Miasta i nie byli kilka lat są zachwyceni. Chwalą, nie 
mogą poznać Miasta, skoro jest tak źle. Bardzo mi przykro, kiedy czytam na 
portalach komentarze i słyszę, że nasze Miasto to sypialnia, osada górnicza, 
wymarłe Miasto. Jak można w ten sposób mówić o swoim mieście, o naszym 
pięknym, zielonym, rozwijających się mieście. Myślę, że niektórzy przynajmniej                  
z państwa zmienią myślenie i zrobią wszystko, żeby to Miasto jeszcze bardziej się 
rozwijało. Jest mi po prostu przykro, jak słyszy się takie opinie. To jest nasze Miasto 
i tak, jak nie mówi się źle o własnej rodzinie i jest takie powiedzenie „że własne 
brudy pierzemy w domu, nie wynosimy na zewnątrz” i tak samo nie piszemy źle                 
o mieście na portalach, nie wypowiadajmy się. Wiem, że wiele jeszcze trzeba 
zmienić i po to tutaj jesteśmy, że trzeba zrobić wszystko, żeby to Miasto jeszcze 
bardziej się rozwijało, ale wiemy też, że mamy specyficzną sytuację finansową                    
i nie z naszej winy taka sytuacja jest. Dziękuję. 
 
Andrzej Matusiak –Radny RM 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tylko wrócę do pewnych spraw, które 
też mają wpływ na Strategię tj.wnioski, które zapadają na Sesji Rady Miasta i które 
są przegłosowane. Oczywiście w późniejszym terminie nie są wykonywane.                      
Na następnej sesji przedstawię państwu wszystkie wnioski, które podjęliśmy od 
roku 2015 i które zostały zrealizowane, a które nie zostały zrealizowane, bo nie 
zostały zrealizowane. Teraz mówimy o przykładzie Moszczenicy, pamiętacie 
państwo wielka, burzliwa dyskusja i podjęliśmy wniosek, żeby drugiego budynku 
nie wyburzać, a żeby go zagospodarować. Co się okazało? Mimo wszystko, że 
wniosek został przegłosowany i w późniejszym terminie wniosek został zgłoszony                             
do Euroregionu na projekt nie uwzględniający wniosek Rady Miasta. My dopiero          
po jakimś czasie dowiadujemy się, że pani Prezydent tego wniosku w ogóle nie 
uwzględniła, chociaż miała obowiązek. Składając wniosek do Euroregionu i skoro 
wniosek zapadł na Radzie Miasta i pytanie teraz, bo proszę państwa możemy 
Strategię opracowywać, ale jeżeli będziemy tak traktowani jako Rada Miasta przez 
panią Prezydent, to nie wiem, czy nam się cokolwiek więcej uda? Dziękuję.     
 
Szymon Klimczak – Radny RM 
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Prezydent, Szanowni 
Państwo. Ewaluacja Strategii, to jest jakaś szansa na dokonanie podsumowań. 
Możemy się tutaj chwalić i możemy sobie mówić, że jest wszystko fajnie                          
i w pewnym sensie to też jest miłe, a czasem potrzebne tak po ludzku , ale 
rzeczywiście Rada Miasta przynajmniej w moim młodym spojrzeniu powinna być 
miejscem, gdzie rzeczywiście szukamy dziury w całym nieco. Szukamy dziury                    
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w całym po to, żeby było lepiej. Mało tego, a przykład sąsiadów i przykład 
województwa śląskiego, dane statystyczne które zostały nam tutaj na szybko 
przywołane wskazują, że rzeczywiście może być lepiej. W sąsiednich miastach,                    
a chociażby w Żorach rzeczywiście są inni ludzie, mają inne głowy, inne ręce i inne 
nogi, raczej nie. Więc rzeczywiście powinniśmy tutaj rozdrapywać i szukać 
sposobu, a nie powodu żeby omijać tę dyskusję. Rzeczywiście dyskusja byłaby 
bardziej owocna, gdyby dokument i choćby na pierwszej stronie jest napisane,                  
że powstał we wrześniu 2019r. był trochę wcześniej przekazany Radnym, niż 28 
listopada. Przyjmuje może i pamiętam, że miałem nawet w kalendarzu zapisane, 
że 13 września to spotkanie, natomiast w tym przypadku ze względów rodzinnych 
nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu i myślę, że każdy Radny miał jakiś swój 
powód, dla którego nie był. To nie jest tak, że nie przychodzimy na spotkania, bo 
nam się tak podoba, ale mandat Radnego wbrew często powtarzającej się opinii, 
to nie jest etat i to nie jest szansa na to, żeby być tutaj 24 godziny przez siedem 
dni w tygodniu, aczkolwiek czasem próbujemy. Ale nie o tym chciałem mówić, 
chciałem powiedzieć o dwóch sprawach, które myślę, że jawią nam się bardzo 
mocno do już kolejnej Strategii, do podsumowania działań.  Dwie rzeczy tj. 
przedsiębiorczość i komunikacja. Komunikacja rozumiana jako szansa na to, żeby 
mieszkańcy pozostali w granicach administracyjnych Jastrzębia, co spowoduje,                      
że przychody które są uzależnione od miejsca zamieszkania pozostaną tutaj                             
w Jastrzębiu. Pani Prezydent powiedziała, że postępujemy według drobnych działań 
i jaki mamy efekt. Pani Prezydent poddała tutaj dyskusji ilość tych działań, które 
mają na celu…  
 
Anna Hetman-Prezydent Miasta 
… 
 
Szymon Klimczak – Radny RM 
Dobrze, kontynuuję może. Postępujemy według drobnych działań. Chodzi mi o to, 
że pani tutaj miała na myśli działania stricte kulturalne, społeczne, oraz takie które 
budują wspólnotę mieszkańców… 
 
Anna Hetman-Prezydent Miasta 
Gospodarcze … 
 
Szymon Klimczak – Radny RM 
Do tego przejdę. Przepraszam, ale tak zinterpretowałem, w każdym razie 
wskazując to jako szansę na przyciągnięcie przedsiębiorców i budowę aspektów 
pro gospodarczych, pro rozwojowych w mieście. One są oczywiście potrzebne                       
i możemy  o nich przeczytać w podsumowaniu procentowym działań i widzimy, że 
wzrost i dywersyfikacja lokalnej gospodarki i w podsumowaniu mamy, że było 65 
takich działań. Większość świeci się na zielono i mamy rzeczywiście taki obraz, że 
zostały zrealizowane. Natomiast proszę popatrzeć na to ze względu na samą ilość, 
jeśli mówimy o pierwszym zadaniu, czyli spójna i funkcjonalna przestrzeń miasto 
multicentryczne i tych zadań mamy 126. Przechodzimy dalej i mamy cel 
strategiczny trzeci tj.aktywni mieszkańcy tworzą silną zintegrowaną wspólnotę. 
Tutaj trzeba przyznać, że pani Prezydent Anna Hetman jest Prezydentem, który                   
o tę wspólnotę dba i zabiega. Tych działań mamy 270. Ktoś powie, że nie ilość jest 
ważna, ale jakość jest ważna, a ja powiem obiema rękami i przyglądając się tym 
działaniom zobaczymy styl gospodarczy w 65 działaniach. Jakiego typu 
gospodarcze działania mamy? Mamy chociażby przygotowanie i złożenie                             
w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
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nabór wniosków do projektu pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci                            
w Jastrzębiu-Zdroju”. Proszę państwa wiem, że każde zadanie idzie zakwalifikować 
i że to było gospodarcze zadanie i nie mówię, że pewnie wśród 65 zadań 
rzeczywiście są stricte gospodarcze. Zarówno ilość i jakość wskazuje na to, że to 
nie są twarde gospodarcze działania.  Pani Prezydent odnoszę się do tego, co pani 
powiedziała, że drobne działania tworzą przyjazny klimat do inwestowania, do 
rozwoju przedsiębiorstw w mieście i powiedziała pani „taki mamy efekt”. Właśnie 
patrząc na te wskaźniki, to mamy słaby efekt w mojej ocenie. Patrząc na to, co 
powiedział pan Radny Sławik, który cytował słowa Prezydenta Sochy, który sam 
też wielokrotnie słyszałem, ale  z innych ust, to potrzeba twardego i śmiałego 
inwestowania w gospodarkę. Myślę, że jest coś, czego dotychczas nam brakowało 
i zaczęliśmy to robić, ale ciężar działania trzeba mocniej przerzucić w tym kierunku. 
Działania są o tyle istotne, że one są trudniejsze tzn. mam na myśli to, że ciężej 
jest inwestować w sposób prosty w gospodarkę. Myślę, że ciężko jest żeby 
samorząd wykładał pieniądze w typowo twarde projekty, a nie w miękkie, ale 
powinniśmy całą swoją uwagę koncentrować na tym. Proszę państwa teraz 
mówimy, że nie ma takiej potrzeby, bo obserwujemy stopę bezrobocia  i ok. 500 
osób w przypadku mężczyzn i 900 kobiet szukających pracy. Wcześniej tj. pięć lat 
temu wskaźniki były zupełnie inne, czyli wyższe i mówimy po co w takim razie 
inwestować w gospodarkę? Mamy niskie bezrobocie, nasi mieszkańcy znajdują 
zatrudnienie w Czechach, JSW i nie są zainteresowani byciem przedsiębiorcami                 
i poniekąd to jest racja, ale popatrzmy, czy to nie jest naszą wymówką? Ponieważ 
teraz jest dobrze, gospodarka jest stabilna i można powiedzieć, że na rynku 
obserwujemy wzrost, ale potem przyjdzie moment kryzysu, a zresztą proszę 
zauważyć, że już niektórzy wieszczą kryzysy, a chociażby na naszym forum pan 
Skarbnik, który mówił, że po czasach tłustych są czasy chude. Później jak przyjdzie 
czas kryzysu, to będziemy mieli wymówkę „bo teraz jest źle, teraz muszą być cięcia 
i nie możemy wydawać”. Każdy czas do działania jest po prostu zły, jeśli tak się 
będzie chciało. Szukajmy sposobu, a nie szukajmy powodu. Odnośnie komunikacji, 
to uważam, że jeśli już mamy być częściową sypialnią, akurat to postrzegam jako 
atut, to bądźmy wygodną drogą sypialnią tj.taką, w której będą płacone podatki                 
i będzie się przyjemnie mieszkańcom żyło, to rzeczywiście musimy robić wszystko, 
żeby komunikacje do Katowic najlepiej w postaci szynobusu sprowadzić. 
Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to nie tylko i wyłącznie wyzwanie dla 
samorządu terytorialnego, ale wspólna praca, którą obserwujemy myślę, że                         
w końcu przyniesie skutek i głęboko w to wierzę, ale również swoje ręce w ten 
projekt  wkładam.  Jeszcze raz, szukajmy sposobu, a nie powodu. Dziękuję. 
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta 
Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chcę się odnieść do 
wypowiedzi pana Radnego Klimczaka, ponieważ mówienie o tym, że źle 
zakwalifikowano pewien wniosek tj. „Wyrównanie szans edukacyjnych…”, jako nie 
związany z gospodarką i rozwojem gospodarczym jest błędem. 
 
Szymon Klimczak – Radny RM 
Tak nie powiedziałem. 
 
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta 
Powiedział pan, że można zakwalifikować i wszystko podciągnąć po to, że będzie 
to jakiś gospodarczy… Nie, to jest dokładnie związane z rozwojem gospodarczym. 
Dlatego, że wyrównanie szans edukacyjnych, to jest projekt który przewiduje 
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budowę profesjonalnych pracowni kształcących w konkretnych zawodach dla firm, 
które funkcjonują w Jastrzębiu. W ten sposób stworzyliśmy pracownię klimatyzacji 
w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie kształcimy w zawodach związanych                                
z klimatyzacją i to jest profesjonalna pracownia, która dokładnie odwzorowuje 
pracę klimatyzacji i tam się mogą uczniowie uczyć tego zawodu. Tak samo w innych 
zawodach tj. kucharzy, hotelarzy, robotyka, mechatronika i jesteśmy liderem                    
w województwie śląskim, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na profesjonalne 
pracownie i to w różnych szkołach w naszym mieście  takie pracownie powstają. 
Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Handlowych, CKZ i teraz to się 
tak nazywa, a dawniej CKP się nazywało i Zespół Szkół nr 9. Tam powstają 
konkretne pracownie, które kształcą w konkretnych zawodach i nie można 
powiedzieć, że to nie jest związane z tym, że dotyczy przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego, bo dokładnie dotyczy tego. Rozwój bazy do dobrych praktyk dla 
przedsiębiorców, to właśnie m.in. profesjonalne pracownie i wszystkie działania                  
z tym związane. Działania związane z rozwojem gospodarczym, to również karta 
nowego przedsiębiorcy, gdzie jest dużo chętnych i we współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy to realizujemy. Możliwość dzierżawy, wynajęcia lokalu włączając                
w to działalność kulturalną, zwolnienia podatkowe, wnoszenie nowych terenów do 
Strefy, sprzedaż terenów pod inwestycję tzn. kilka gruntów udało się sprzedać. 
Tworzymy …dla przedsiębiorczości i więcej o tym powiemy w późniejszym terminie. 
Wydział obsługi inwestora, który działa i funkcjonuje, oraz promocja rzemiosła                            
i przedsiębiorczości, to wszystko w tych projektach 65, czy innych, to jest                           
w ewaluacji Strategii zawarte. Pewne rzeczy i hasła, które mogą się wydawać nie 
związane, to są stricte związane z tą działalnością gospodarczą i rozwojem 
gospodarczym.  Dziękuję.  
 
Piotr Szereda-Przewodniczący Rady Miasta  
Chcę się odnieść do paru wystąpień. Może przede wszystkim to, że spotkanie nie 
wyszło 13 września i byłem przerażony, bo też nie byłem obecny, ale okazuje się, 
że tylko czterech radnych było, więc mam takie poczucie i przepraszam                                
za wyrażenie, ale że je odbębniono.  Jeżeli za zasadę było spotkać się z radnymi,                   
a z różnych przyczyn radni nie byli, bo dzisiaj też nie są wszyscy obecni, tylko                    
że jest większość, jest quorum i jest dyskusja i zebranie jest prawomocne. Wiem, 
że nie musi być quorum na takim spotkaniu, ale jeżeli jest spotkanie radnych,                     
to prosiłbym panów Prezydentów o to, jeżeli niema, to powtórzyć, bo może nie 
pasował nam termin. Żeby z szacunku do nas powiedzieć „słuchajcie jeszcze raz, 
bo ważny problem”. To nie załatwia sprawy, trzynastego spotkanie jest, załatwione 
i można nam wytknąć. Przyjmujemy wytyk jako radni. Natomiast prosiłbym, żeby 
wtedy i jak mam taką sytuację, to powtarzam spotkanie w swojej dziedzinie tj.tam, 
gdzie pracuję, bo mi zależy żeby była konsultacja. Raczej nie zależało. Godne życie, 
godne zarobki i przeczytam coś takiego cyt. „uznać prawo pracowników do takiego 
wynagrodzenia, które zapewni ich rodzinom godziwy poziom życia”. Nagle się 
okazuje, że część polityczna naszego kraju stwierdza, że pomoc najbiedniejszym     
i najsłabiej zarabiającym w podnoszeniu wynagrodzenia jest zagrożeniem dla tych, 
którzy ocierają się o to, ale nie mogą godnie żyć. To jest jakaś paranoja i rozumiem, 
że po to wymuszamy ogólne wynagrodzenia na pracodawcach, żeby pozostali też 
godnie żyli. Czy urzędnik państwowy, który bardzo często wydaje decyzję                            
w imieniu państwa, samorządu, nie należy mu się godne życie? Każdemu innemu 
pracownikowi. Mam taką teorię, że szukamy pracowników którzy wyjechali                          
za granicę, a pracodawcy płacili na czarno, na szaro i 5 zł za godzinę i się dziwili, 
że ludzie wyjeżdżali i nie chcą wracać. Teraz musimy udowadniać, że w naszym 
kraju będzie się godnie żyło i będziemy udowadniać, że urzędnik który zamiast 
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2.600 zł tj.najniżej wykwalifikowana osoba zatrudniona 2.600 zł i zarobi 2.700 zł 
brutto i ma godne życie, bo za chwilę będzie 3 tys. zł. Patrzymy na zachód i na 
urzędników na zachodzie i w tamtym kierunku idziemy i mam nadzieję, że nie 
zatrzymamy się na Odrze, bo tutaj uważam, że należy robić politykę wyważoną.    
U nas jest duży przeskok z tego, co zauważyłem między specjalistami, referentami, 
a kierownictwem jest duża różnica i nie tak układa się system płac. Coś na ten 
temat wiem i jeżeli potrzebujecie pomocy, to pomogę. Tez uważam, że głos krytyki 
dzisiaj, to jest pranie brudów tutaj i to, że teraz państwo wymusiło, że jesteśmy 
transmitowani i oglądają nas nasi mieszkańcy, a może i nie tylko, to jest wynik 
demokracji i otwartości dyskusji.  Natomiast nigdy nie i myślę, że radny Tadeusz 
Sławik na spotkaniach zewnętrznych obojętnie z kim biadolił, że w mieście 
Jastrzębie źle się mieszka, bo byśmy tutaj nikogo nie ściągnęli.  Myślę, że tam 
wszędzie godnie reprezentujemy jako Radni. Pani Prezydent to samo robi i wszyscy 
pracujemy i ufamy, że w Jastrzębiu jest pięknie, zielono, domy i wszystko jest 
piękne. Zresztą nie mam zamiaru się wyprowadzać. Mam zamiar tutaj być, tylko 
żałuję, że właśnie przez to godne życie i niskie zarobki moje dzieci wyjechały. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że ten temat popieram i zastanawiałem się, czy czasem 
nie zwołać sesji nadzwyczajnej, ale ten miesiąc przed nami, jeżeli chodzi o budżet 
i będziemy znowu mówili dużo nt. gospodarki, planowania, a przynajmniej w 
okresie przyszłorocznym, ale też wieloletnim, to zajmie czas. Chcę powiedzieć, 
ponieważ wszyło tutaj z dyskusji mojej i pani Wiceprzewodniczącej Aliny 
Chojeckiej, że radni są nie przygotowani. Gdyby radni nie byli przygotowani, to 
byśmy nie dyskutowali przynajmniej godzinę, bo my wiemy i panu Tadeuszowi 
zapewne chodziło o obszerny dokument, do którego trzeba było się odnieść 
przyszedł późno i ma rację. Dyskutujemy tylko z tego, co posiadamy wiedzę                        
z Komisji i z tego, co podczas pracy radnych funkcjonujemy i dlatego zabieramy 
głos. Myślę, że tyle i mam nadzieję, że już radni nie mają dyskusji, w związku                       
z tym przechodzimy do kolejnego punktu.   
 
Ad .6. 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta 
podjętych w III kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego. 
 
Sprawozdanie przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Roman Foksowicz. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7. 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.  
 
Informację Przewodniczącego Rady Miasta przedstawił Przewodniczący Rady – 
Piotr Szereda. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8. 
Zgłaszanie interpelacji.  
 
Andrzej Matusiak w sprawach: 
- stron internetowych, na których podawane są informacje o stanie powietrza 
miasta, 
- ilości wydanych pieniędzy przez kolejne lata 2015-2019 na „Gazetę Wyborczą”, 
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- udzielenia informacji nt.korzystania z darmowych szkoleń informatycznych dla 
mieszkańców, 
- podania szczegółowego wykazu wsparcia Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Gadowskiego dla miasta, 
- wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z możliwością doprowadzenia 
węzłów cieplnych do ulic: Astrów, Młyńska, Kondziołowiec, Mazurowiec, 
- obiektu „OMEGA”, 
- podania informacji nt. ilości wykonanych projektów od 2015r., 
- podania planowanych zmian na dworcu autobusowym przy ul.Sybiraków 2, 
- sposobu zutylizowania odpadów sztucznych w postaci banerów informujących                   
o rozwoju miasta, 
- przekazania kopii wniosku o wszczęciu postępowania nadzorczego i stwierdzeniu 
nieważności uchwały Nr XV.86.2019 Rady Miasta, 
 
Interpelacje stanowią załączniki nr 9-18 do niniejszego protokołu.  
 
Iwona Rosińska w sprawie: 
 
- przekazania nieruchomości wzdłuż ul.Olszowej w trybie art.902 Kodeksu 
Cywilnego,  
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  
 
 
Tadeusz Markiewicz w sprawie: 
- rozważenia możliwości oczekiwania na otwarcie Galerii Historii Miasta wewnątrz 
budynku. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
 
Janusz Toborowicz w sprawie: 
 
- dodatkowych dni otwarcia punktu obsługi osób niepełnosprawnych Powiatowego 
Zespołu do Spraw o Orzekaniu Niepełnosprawności w siedzibie Urzędu Miasta 
Jastrzebie-Zdrój. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  
 
Bernadeta Magiera w sprawach: 
 
- naprawienia dziur i wyrównania chodnika wzdłuż ul.Dębowej,  
- wyrównania terenu przed garażami usytuowanymi za posesjami na ul.Ofiar 
Faszyzmu. 
 
Interpelacje stanowią załączniki nr 22-23 do niniejszego protokołu.  
 
Szymon Klimczak w sprawie: 
 
- przepadających pieniędzy na koncie służącym do wypożyczenia miejskiego 
roweru. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  
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Piotr Szereda w sprawach: 
 
- decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Wodzisławia Śl. 
- kosztów utrzymania MZK,  
- jakości wykonywania usług komunikacyjnych w MZK. 
 
Interpelacje stanowią załączniki nr 25-27 do niniejszego protokołu.  
 
Do protokołu interpelacje złożyli radni: 
 
Andrzej Matusiak w sprawie: 
- współpracy z Jastrzębskim Klastrem Innowacji. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  
 
Janusz Toborowicz w sprawach: 
- budowy siłowni na wolnym powietrzu przy ul.Klubowej 2 i Bziu Górnym, 
- budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sołectwie Bzie. 
 
Interpelacje stanowią załączniki nr 29-30 do niniejszego protokołu.  
 
Stefan Woźniak w sprawie: 
- podania informacji nt. boiska do piłki plażowej na Osiedlu 1000-lecia. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  
 
Roman Foksowicz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Panie Przewodniczący, przede wszystkim to jest pana subiektywna ocena dotycząc 
wyboru w trybie zakłócenia na szybko tworząc komunikacje zastępczą i tworzenia 
tego, żeby komunikacja działała, to jest pana subiektywna ocena. Na pytanie 
można to w różny sposób oceniać. Tak, byli u mnie jastrzębscy przewoźnicy, ale 
postawili pewne warunki pod którymi chcą jeździć i te warunki były nie do 
spełnienia. Wyznaczyli stawkę, oraz ilość kilometrów, którą chcieliby robić, ale 
sobie tergo nie wyobrażam żeby zgodnie z prawem takie rzeczy prowadzić. 
Oczywiście na moment zapytania o to w trybie zakłócenia jeździli już po 15 maja                     
i tak, jak mówię, że wyznaczyli stawkę, ale nie mieli autobusów, więc o czym mamy 
mówić. W tym momencie miała przyjść komunikacja zastępcza i dalszy ciąg, bo 
dalej pracujemy w trybie zakłócenia. Jak ktoś nie ma autobusów, to nie może 
wyjechać za tydzień, czy za dwa tygodnie, a w ciągu dwóch tygodni nie załatwią 
autobusów i to jest normalne. Nie wyobrażam sobie tego w ten sposób. Jeżeli pan 
też chce służby zawiadamiać, żeby sprawdzały przebieg procesu tworzenia 
podmiotu wewnętrznego, to proszę bardzo. Nie wiem, komu pan chce powierzać, 
tworzyć podmiot wewnętrzny, bo tylko PKM może być podmiotem wewnętrznym                 
i nie widzę tego w inny sposób i wszelkie działania które robimy, to po to, żeby ten 
podmiot powstał. Nie sposób przekonać gmin do tego, żeby dać wyższą stawkę       
i żeby utrzymać komunikację i utrzymać MZK, dlatego wybraliśmy opcję taką, że 
stawka dla PKM-u będzie wynosiła określoną kwotę. Według wyliczeń PKM-u w/w 
stawka wystarczy na normalne funkcjonowanie bez przynoszenia strat. Więc nie 
ma tutaj jakiegoś zagrożenia z tego powodu, że straty firma może przynieść. 
Chyba, że się wydarzy coś takiego, że spowoduje zakłócenie dodatkowe                               
w komunikacji, bądź zdarzenie ekonomiczne, które spowoduje drastyczny wzrost 
cen paliwa, czy coś innego i wtedy może nastąpić jakiś problem. Natomiast umowa 
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jest do 2021r. Tworzenie podmiotu wewnętrznego, to jest złożony mechanizm i jest 
w tej chwili wydzielanie części przedsiębiorstwa i tworzenie nowej spółki i o tym 
mówiłem ostatnio na sesji również. Takie działania podejmujemy dalej, określamy 
zakres działalności spółki tzn. co może zostać wydzielone z budynków, w jaki 
sposób nieruchomości podzielić, budynki i to jest strasznie trudne. Natomiast                      
do marca 2021r. musi powstać podmiot wewnętrzny i to jest graniczna data, gdzie 
przepisy nas trzymają. Myślę, że końcem stycznia, bądź początkiem lutego 
ogłoszenie o zamiarze utworzenia podmiotu wewnętrznego będzie zamieszczone               
i od tego czasu rok. W tym czasie, co musi zrobić PKM? PKM będzie miał główną 
umowę i podwykonawców będzie sobie dobierał i PKM musi przeprowadzić przetarg 
na linie, których nie może sam realizować i musi sobie wybrać wykonawców. Czyli, 
musi się to odbyć w trybie przetargowym. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję. Zgłosił się pan Poseł Grzegorz Matusiak, proszę. 
 
Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP 
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni 
Państwo. Chciałem się podzielić dobrą informacją z Urzędu Wojewódzkiego, nasz 
projekt dotyczący przebudowy wiaduktu, jak również budowy ronda został 
pozytywnie zweryfikowany. Teraz jest procedura dotycząca przydziału środków 
finansowych i myślę, że do końca roku środki będą już przygotowane. Co do 
inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju, to przede wszystkim najważniejszą inwestycją 
która jest w najbliższych latach, to budowa nowej kopalni Bzie Dębina i realizują 
ją Jastrzębska Spółka Węglowa. Mam nadzieję, że środki będą na tyle 
wystarczające, że ta inwestycja nie będzie zakłócona, a to jest przede wszystkim 
utrzymanie miejsc pracy. Druga rzecz ważna dla celów pozyskiwania środków,                  
to będzie z pewnością Urząd Marszałkowski, który przygotowuje bardzo bogaty 
budżet dotyczący ochrony środowiska. Mam na myśli tutaj przede wszystkim 
ochronę powietrza. Tutaj są przygotowywane odpowiednie procedury, które 
umożliwią mieszkańcom naszego miasta pozyskiwać środki z dotacji. Również 
budżet państwa też przygotowuje projekty w temacie ochrony środowiska i będą 
środki, które zasilą budżety samorządów. Tutaj jeszcze ważna informacja, która 
pochodzi z Brukseli tzn. są przygotowane środki na rewitalizację terenów 
pogórniczych, czyli dla miast górniczych i tutaj pan Minister Grzegorz Tobiszowski 
mówił, że takim programem  pilotażowym będzie Śląsk dla całej Europy. Dlatego 
też ważne jest, żeby starać się o pozyskiwanie tych środków, ponieważ to są środki 
które z pewnością mają szansę na inwestycje tutaj dla naszego Miasta i przede 
wszystkim infrastruktury. Co do pana Banasia, to przypomnę, że pan Kwiatkowski 
ma zarzuty, a pan Banaś nie. Dziękuję.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta 
To jest koniec, po interpelacjach. Dziękuję Panu Posłowi za wystąpienie i pewne 
informacje. Zgłaszali mi radni przerwę. Ogłaszam przerwę.  
 
Przerwa 15.40-15.55 
 
Ad.9. 
Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem. 
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Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-
Zdrój. 
 
Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta   
Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  

 
Uchwała nr XVII.134.2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, została podjęta głosami: za – 17, 
przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 
rok.  

Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.135.2019  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 
0 , wstrzymujących się –0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 
 
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta 
- Czy są pytania do projektu uchwały?  
Głosy z Sali 
Szczegóły. 
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Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta 
Proszę uzasadnienie przeczytać. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
uzasadnienie projektu uchwały.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta 
Radni już nie mają pytań? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem 
uchwały w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.136.2019  w sprawie uznania petycji za niezasługującą 
na uwzględnienie, została podjęta głosami: za – 14, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 2. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie w sprawie umorzenia należności budżetowych (31.924,14). 
 
Opinie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  oraz Budżetu i Skarbu Rady Miasta – 
pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.137.2019  w sprawie umorzenia należności budżetowych 
(31.924,14), została podjęta głosami: za – 17, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadań z zakresu administracji 
rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.  
 
Opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz  
Budżetu i Skarbu Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
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Uchwała nr XVII.138.2019  w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego 
zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania                                 
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, została podjęta głosami: za – 
16, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy 
ul. Okrzei. 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.139.2019  w sprawie rozszerzenia cmentarza 
komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei, została podjęta 
głosami: za – 17, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju, 
przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII/72/2007 z dnia 22 marca 
2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 
1942 z dnia 31 maja 2007r. 
 
Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.140.2019  w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa                          
o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII/72/2007 z dnia 22 marca 2007r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, 
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poz. 1942 z dnia 31 maja 2007r., została podjęta głosami: za – 16, przeciw 
– 0 , wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei o symbolu roboczym R67, przyjętego 
Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXXV/756/2005 z dnia  
8 września 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
Nr 126, poz. 3155 z dnia 17 października 2005r. 
 
Opinie wszystkich Komisji Rady Miasta – pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.141.2019  w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie                 
ul. Okrzei o symbolu roboczym R67, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój Nr XXXV/756/2005 z dnia 8 września 2005r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 126, 
poz. 3155 z dnia 17 października 2005r., została podjęta głosami: za – 16, 
przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej. 

 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Komisji Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Mogę wyjaśnić, bo to jest moja skarga jako radnego na działalność pani Prezydent. 
Złożyłem interpelację, jeżeli chodzi o wykonanie mandatu tj.interpelację dotyczącą 
działań MZK i nieważne, w jakim temacie, bo to nie o to chodzi. Natomiast nie 
otrzymałem odpowiedzi ścisłej. Faktem jest, że odpowiedź na część pytań, bo tam 
było osiem punktów, jak pamiętam została odpowiedziana przez panią Prezydent, 
natomiast część, która bezpośrednio dotyczyła naszej jednostki MZK nie została 
odpowiedziana. Zresztą pamiętacie państwo, że na sesji zwracałem parę razy 
uwagę, że odpowiedź powinna być udzielona. Nie satysfakcjonuje mnie to, że MZK 
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jest co prawda naszą jednostką na zasadzie takiej, że pan Prezydent Foksowicz 
jest Przewodniczącym Zarządu i myślę, że choćby z tego powodu, że zastępuje 
panią Prezydent tam, ale radni też głosowali za tym, żeby pan był naszym 
przedstawicielem. Myślę, że mamy na tyle siły, żeby dopingować pracowników żeby 
radnemu odpowiedzieli  w jak najszybszym terminie, a nie tak długim prawie dwa 
miesiące. W tej chwili to dopiero rozpatruje. Dlatego uważam za zasadną skargę, 
że radny wykonuje swój mandat jeżeli składa interpelację. Wiem, że generalnie 
kary upomnień za niestosowanie się i nie przestrzeganie, jeżeli chodzi                                
o interpelacje radnych nie ma. Wiem też, że jeżeli radnemu się nie podoba, to jest 
też kwestia oceny, ale prosiłbym żeby na przyszłość, jeżeli radny składa 
interpelację, to odpowiedź w jak najszybszym terminie ustawowym powinna być 
zrealizowana bez względu na to, o kogo chodzi. Ponieważ nie chodzi                                         
o Przewodniczącego, bo składałem jako radny interpelację i domagam się, żeby 
terminy były przestrzegane. Uważam, że moja skarga jest zasadna, bo termin był 
przekraczający praktycznie dwa miesiące, to jest skandal. Zresztą odpowiedzi, 
które dostałem mówią o tym, to są takie notatki, ale to już nie jest opinia, ale                      
o termin chodzi.  
 
Urszula Sobik- Radna RM 
Prosiłabym o odczytanie drugiej strony. Wysłuchaliśmy jedną stronę i prosiłabym 
o odczytanie opinii.    
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał opinię                    
do projektu uchwały. 
 
Tadeusz Markiewicz- Radny RM 
Chciałbym dopytać pana mecenasa w tej sprawie, bo w tytule mamy powołanie się 
na art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, a potem dalej na kodeks postępowania 
administracyjnego z późniejszymi zmianami. Więc można uznać to w taki sposób, 
że ustawa o samorządzie jest jak gdyby nie wyrwana z kontekstu i musi działać 
zgodnie z prawem, ale postępowanie nie dotyczy całości ustawy o samorządzie 
gminnym z kodeksem postępowania administracyjnego. Tutaj akurat dotyczy, czy 
to zapytań, odpowiedzi, czy innych rzeczy, do których akurat nie twierdzę i nie 
wnoszę uwag co do skargi, ale czy akurat mielibyśmy się kierować tylko i wyłącznie 
ustawą o samorządzie, czy kodeksem postępowania administracyjnego? Które 
byłoby tutaj dominujące i czym moglibyśmy się kierować? Jeżeli kodeksem 
postępowania administracyjnego i strona tzn. jest tam oczywiście inny termin 30-
dniowy wtedy, jeżeli nie można i mówię skrótowo, a nie językiem prawniczym                      
i jeżeli nie można na pewne rzeczy odpowiedzieć, czy odnieść się, to zawiadamia 
się stronę i przedłuża się termin o następne 30, 60, 90 dni. Różnie to bywa. Tutaj 
chciałbym wyjaśnienia od pana mecenasa, czy tylko i wyłącznie mamy się kierować 
odnośnie interpelacji ustawą o samorządzie, czy też przez analogię kierować się 
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.  
 
Winicjusz Wuwer-adwokat 
Tutaj podstawa prawna tej uchwały, to jest kwestia powiązania który podmiot ma 
rozpatrywać skargę i w związku z tym, to w żaden sposób nie wpływa 
na …terminami, które wynikają z kpa, a tymi które wynikają z ustawy                      
o samorządzie gminnym. Tutaj ta sugestia, o której pan powiedział, że mamy 
przywołane kpa… 
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Tadeusz Markiewicz- Radny RM 
Wiem, że nie, ale inne terminy są w kpa i trochę inny sposób postępowania 
administracyjnego i jeżeli jest trudność z odpowiedzią i nie ma możliwości                                
i nie ma materiałów, to zawiadamia się stronę i odpowiada się w pełni                                  
na częściowe, czy całość… 
 
Winicjusz Wuwer-adwokat 
Ale to postępowanie… 
 
Tadeusz Markiewicz- Radny RM 
To nie jest typowe postępowanie administracyjne. 
 
Winicjusz Wuwer-adwokat 
Nie jest to postępowanie administracyjne. 
 
Tadeusz Markiewicz- Radny RM 
Nie stosuje się tych terminów.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. 
Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej, została 
zaopiniowana negatywnie głosami: za – 5, przeciw – 9, wstrzymujących 
się – 1 
 
Piotr Szereda 
- Stwierdzam, że Rada nie przyjęła uchwały.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa 
użytkowania wieczystego Miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy                                
ul. Towarowej. 
 
Opinia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
- Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę pan radny Andrzej Matusiak. 
 
Andrzej Matusiak-Radny RM 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ulica Towarowa mieści się niedaleko 
stadionu na ul.Kasztanowej i jeżeli ten grunt w tej chwili damy na przetarg                              
i sprzedamy, albo wydzierżawimy, to zapomnijmy o jakimkolwiek stadionie. 
Większość tutaj Rady Miasta była za tym, aby jednak ten stadion powstał i nie jest 
powiedziane, kiedy powstanie, ale żeby powstał. Państwo żeście głosowali za tym, 
żeby ten stadion jednak powstał. W związku z tym, jeżeli teraz państwo 
zagłosujecie za tym, żeby pozbyć się tej ziemi, to zapomnijcie o jakiejkolwiek 
budowie stadionu w tamtym miejscu. To będzie dwulicowość, że raz jesteście 
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państwo „za”, ale „przeciw temu”. Ponieważ sam fakt, że pani Prezydent pisze 
donos na uchwałę, gdzie i tak uchwała byłaby sprawdzona przez Wojewodę, bo to 
jest obowiązek, ale upominanie się we wniosku, żeby tę uchwałę w jakiś sposób 
nie została zatwierdzona, to pytanie jaka jest rola pani Prezydent? W takim 
przypadku powinna nam dać możliwość skorzystania z prawnika, który by 
stwierdził, że trzeba poprawić to i to, żeby uchwała była prawidłowa. Myślę, że my 
do tej uchwały powrócimy z powrotem, ale jest teraz ważna sprawa, żeby nie 
głosować za sprzedażą ulicy Towarowej, bo automatycznie nie ma sensu budować 
stadionu w tym miejscu. To jest jakiś teren, który we wcześniejszych, czy 
późniejszych terminach może być zagospodarowany na użytek całej infrastruktury 
sportowej, która ma tam być. W związku z tym, albo na razie ją wycofać                                  
i zobaczymy, jak to wygląda, bo dopiero teraz dowiedziałem się o tej uchwale.                     
To jest zbyt poważna uchwała, żeby ją podejmować w taki sposób. To jest jak 
gdyby zagłosowanie przeciwko tym osobom, której tutaj złożyły podpisy i to jest 
ponad 5 tys. głosów za budową stadionu. Dziękuję.  
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Teren inwestycyjny, o którym mówimy 
przy ul.Towarowej, ale także droga która powstaje w tej chwili tj. połączenie                          
z ul.A.Krajowej od wielu lat mówimy o tym, że są to dla nas tereny inwestycyjne, 
atrakcyjne i szukamy inwestorów. Ten teren został przygotowany i oczyszczony 
tak, żeby pojawił się tam inwestor. Cały czas mówimy o rozwoju gospodarczym, 
miejscach pracy, więc pomyślmy nad tym, czy idziemy w tym kierunku, czy 
realnym bardziej tj. rozwoju gospodarczego i szukaniu inwestora, czy idziemy                            
w kierunku budowy stadionu i zapominamy o funkcjonalności tego terenu. Mamy 
tam jeszcze tereny, które są własnością Jastrzębskiej Spółki Kolejowej. Jako tereny 
inwestycyjne cały czas i budujemy po to tę drogę, aby była do terenów 
inwestycyjnych. Też tego nie rozumiem i to było dużo wcześniej, niż pomysł 
budowy stadionu w tym miejscu i cały czas mówiliśmy o tym terenie, jako o terenie 
inwestycyjnym. Nie zapominajmy o tym, że ten grunt jest wpisany w Katowicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dziękuję.  
 
Wojciech Marcol-Radny RM 
Panie Prezydencie chciałem zapytać, czy jednoznacznie pan potwierdza, że 
sprzedaż tych terenów w tej chwili spowoduje jak gdyby zamknięcie tematu 
związanego z budową stadionu? Tak to zrozumiałem.  
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta 
Niekoniecznie. 
 
Wojciech Marcol-Radny RM 
Tak zrozumiałem, że pan powiedział że jest priorytet, albo inwestujemy i szukamy 
inwestora, żeby były miejsca pracy, albo budujemy stadion i dla mnie to jest 
oczywiste, że jedno wyklucza drugie.  
 
Bolesław Lepczyński-Radny RM 
W pełni popieram dążenia pana Radnego Tadeusza Sławika, żeby myśleć                          
o inwestycjach i cały czas na ten temat jest mówione. To jest teren inwestycyjny, 
więc idźmy w to, żeby sprowadzić na ten teren inwestorów, którzy dają pracę.  
Popieram pana Radnego Sławika.  
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Tadeusz Sławik- Radny RM 
Jestem całym sercem za tym, aby tereny inwestycyjne były zagospodarowane, ale 
mam dylemat w tym momencie. Jak to stwierdzić w osobistym głosowaniu, czy 
jest tutaj kolizja? Nie wiem, jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, czy 
nie dać sobie czasu, aby móc to określić. Trzeba by spojrzeć na grunt i ewentualny 
obszar potrzebny pod stadion. Jest to bardzo trudne i praktycznie niemożliwe. 
Miałbym taką prośbę i tak chciałem poprosić o przerwę 10 min, żeby o tym 
porozmawiać. Nie znam  metodologii, jak dojść jeszcze do tego? Może lepiej 
byłoby, aby tę decyzję odwlec, jak nie jesteśmy przekonani, czy to się wyklucza, 
czy nie wyklucza? Tak to widzę na dzień dzisiejszy.  
 
Janusz Ogiegło –Radny RM 
Chciałem prosić czas dla naszego Klubu 5 min. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Panie Radny zanim poddam pod głosowanie wniosek formalny, to jeszcze pan 
Prezydent i też chciałem zabrać głos. Żebyśmy przedyskutowali i potem zastanowili 
się w Klubach. Może być tak? Dziękuję. 
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta 
Dodam tylko szanowni państwo, nie ma tam konkretnie inwestora, który chciałby 
zainwestować, ale chcemy mieć możliwość, bo były rozmowy z kilkoma 
inwestorami, którzy byli zainteresowani tym gruntem. Natomiast chcemy mieć 
możliwość, że w razie czego żeby móc …ten grunt. Pytanie, czy da nam coś 
przesunięcie tego w czasie? Nie da nam nic, ponieważ żeby wiedzieć, czy teren 
wystarczy, czy jest możliwość, to trzeba mieć już konkretną koncepcję wyrysowaną 
i mieszczącą się w obszarze nieruchomości i pokazania tego, w jaki sposób będzie 
funkcjonowało? Robimy tam drogę przecinającą dokładnie ten teren i jak w tym 
momencie można tam myśleć o budowie stadionu? Nie rozumiem tego.  
 
Głosy z Sali 
… 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Proszę o spokój. Dyskusja, pan Janusz Ogiegło prosił, a potem pan… 
 
Janusz Ogiegło – Radny RM 
Prosiłem o przerwę.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dobrze. To proszę pan Mirosław Kolb. 
 
Mirosław Kolb-Radny RM 
Panie Prezydencie, żeby nie było tak,  jak ze strefą centrum, sprzedamy teren                   
i nikt tam nic nie będzie budował, a potem będą chcieć kolosalne pieniądze za 
odzyskanie terenu. Żeby się nie stało tak, jak ze strefą centrum, że sprzedamy to 
i potem żaden inwestor nie przyjdzie i nie będzie stadionu i żadnej budowli.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Proszę pan radny Andrzej Matusiak, a potem pan radny ... 
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Andrzej Matusiak- Radny RM 
Panie Wiceprezydencie, była tutaj grupa tj. inicjatywa, gdzie zbierali podpisy pod 
uchwałą, dlaczego żeście państwo im otwarcie nie powiedzieli wtedy, że ze względu 
na to, że planujecie tam jako teren inwestycyjny, że tego stadionu nie ma szans 
tam zbudować. Państwo wchodzicie jakby tylnymi drzwiami do tego, że zamykacie 
taką możliwość  i nie mówiąc otwarcie tym osobom. Po co żeśmy te uchwałę 
głosowali? W jakim celu tę uchwałę głosowaliśmy? To nie jest tak, że to wyskoczyło 
nagle tj.inicjatywa od tego państwa. Już dawno państwo myśleliście o tym i trzeba 
było otwarcie powiedzieć właśnie tym przedstawicielom, że niestety, ale tam 
stadionu nie ma szans, nie ma co budować i nie ma co podejmować uchwały i 
cokolwiek. Państwo robicie po prostu od tyłu i myślę, że trzeba będzie się spotkać 
z tymi działaczami i porozmawiać na ten temat.  
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta  
Jeżeli mogę ad vocem. Panie radny teren inwestycyjny i nie tworzymy nowego 
terenu inwestycyjnego, bo ten teren istnieje co najmniej od dwudziestu lat, więc 
to nie jest żadna nowa informacja o terenach inwestycyjnych. Od dwudziestu lat 
mówimy o tym, żeby przystosować ten teren Moszczenicy po byłej kopalni jako 
strefę dla inwestorów i to robimy.  Pod koniec ubiegłego roku oczyściliśmy ten 
teren. W 2018r. teren został oczyszczony i przygotowany. Komisja Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia była tam dwa razy w międzyczasie, jak teren był 
przygotowany i teraz, jak jest po i jak jest droga budowana.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Pan radny Tadeusz Markiewicz.  
 
Tadeusz Markiewicz-Radny RM 
Proszę państwa wiem, że akurat zaistniała taka sytuacja patowa, bo może trudno 
było powiedzieć, bo mówiliśmy o budowie stadionu, ale nie pamiętam, czy fizycznie 
było wskazywane miejsce, że stadion można? Można było domniemywać, że na 
starym stadionie i części terenu, który jest dodatkowym, ale jeżeli mamy w planie 
zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowe, czy można będzie zgodnie 
z planem wybudować tam? To jednak nie byłoby przemysłowe, a usługi związane 
ze sportem i bardziej pod usługi publiczne chyba pani Naczelnik? Czy nie będzie 
się kłócił plan zagospodarowania przestrzennego z tym planem, który jest przyjęty 
i obowiązuje. Czy nie byłaby kwestia tego typu, że nie można byłoby z tej racji 
wybudować? Nie zawsze można odwlec i sam pan Prezydent powiedział, że w tej 
chwili już nie czeka jak ktoś tam pilnie na ten termin i można byłoby to jeszcze 
rozważyć. Komisja była tam i byłem z innego powodu, nie jako radny, tylko jako 
Tadeusz Markiewicz oglądać wiedziony ciekawością ludzką i trudno, ale nie 
rozważałem tego nigdy, w jaki sposób można to zrobić, czy kłóciło by się                               
ze stadionem? Na pewno już tak ten teren nie będzie wyglądał, jak przetniemy                
go drogą. Czy nie byłoby zasadne odłożyć na bardzo krótki termin                                         
i przedyskutować. Może akurat zainteresowani radni z urzędnikami, którzy mogliby 
odpowiedzieć i można by jechać pokazać, bo może ten stadion idzie przesunąć                  
w lewo, w prawo i mógłby powstać i nie wiadomo o jakiej wielkości. Byłoby to 
nawet wydaje mi się z podjęciem decyzji radnych, czy byliby „za”, czy „przeciw”, 
to byliby utwierdzeni. Szedłbym w kierunku wstrzymania dzisiaj, zdjęcia z obrad                  
i przedyskutowania. Pomoże to radnym „za” i „przeciw”. 
 
Tadeusz Sławik-Radny RM 
Panie Przewodniczący, cieszymy się bardzo, że droga powstaje do końca roku i to 
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jest realny fakt i ogromnie ważny, bo od ronda Władysława Chlebika łukiem                             
w kierunku A.Krajowej. Tam są ważne dwie działki Jastrzębskiej Spółki Kolejowej                   
i Spółka o tym wie i też się cieszą i będą dalej inwestorów szukać. Może teraz jest 
szansa? Też się przychylam do wypowiedzi Tadeusza Markiewicza, dajmy sobie 
czas może do stycznia. Nie, żeby zwlekać tutaj, ale faktycznie jest problem. Jak 
określić koncepcję stadionu, nie wiem jaką metodologię przyjąć, a może przy 
pomocy osób, które o to zabiegały w jakiś sposób się do tego odnieść i może udało 
by się kompromis wypracować, a może by się nie udało? Nie wiem tego dzisiaj                           
i wstrzymałbym się, bo nie wiem, jakie stanowisko tutaj zająć? Bardzo chcąc, aby 
rozwój gospodarczy następował, a jednocześnie głosowałem za uchwałą w sprawie 
stadionu i szczegółów nie znałem wcześniej mając tę uchwałę, to teraz zapadło.  
Byłaby taka propozycja do pana Prezydenta, ale nie bezterminowo, ale  żeby dać 
sobie czas i miesiąc styczeń wstępnie. Widzielibyśmy mapę i plan i jakoś dookreślić, 
czy jest możliwy kompromis w jednym i drugim? Taka byłaby moja propozycja.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Zabiorę głos w ramach dyskusji, a potem kolega Grzegorz Mosoń. Do jednej rzeczy 
przychylam się, to co powiedział kolega radny pan Andrzej Matusiak, bo trzeba 
sobie powiedzieć i nawet w momencie głosowania, czy my panie Prezydencie i pani 
Prezydent nie ma, czy mamy chęć jako Miasto realizować propozycje złożoną przez 
mieszkańców tj. 5 tys. głosów oddanych i przyjęte przez Radę  Miasta budowy 
stadionu ? Czy potraktowaliśmy poważnie, czy głosowaliśmy na zasadzie… 
Wiadomo, pani Prezydent ma prawników „słuchajcie ta uchwała ma błędy, 
zaskarżymy i mamy czyste ręce. Jesteśmy „za”, a sobie nie dali rady”.         Jest 
to bardzo nieuczciwe postępowanie, jeżeli takie by było, bo dzisiaj sześć czytałem 
jest odrzuconych uchwał przez Radę Miasta przyjętych na wniosek pani Prezydent, 
czyli nawet my tworząc prawo i pani Prezydent dając nam uchwałę do realizacji, to 
one są niezgodne z prawem i nadzór prawny nam je odrzuca. Czy jest to w 
porządku do mieszkańców?  Nie jest. Druga sprawa, to co …na spotkaniu tzw. 
konsultacje z panią Prezydent, w budżecie miasta, ani w projekcie nie ma grosza 
w kierunku stadionu.  Czyli chęci nie ma. Pan Prezydent przed chwilą powiedział 
„najpierw trzeba mieć koncepcję”, a ja na spotkaniu pani Prezydent mówiłem, żeby 
cokolwiek zrobić i cokolwiek ruszyć z tematem i żeby starać się o pieniądze 
zewnętrzne, to Miasto musi zrobić pierwszy krok tj. opracować koncepcję i w tej 
koncepcji musi być, bo mówiliśmy stadion, co wokół stadionu, jakie obiekty, hotel 
i inne rzeczy, pływalnie, czy basen? To najpierw trzeba mieć koncepcję, a jak my 
nawet nie dajemy grosza na koncepcję, to mówmy, że tego stadionu nie będzie. 
To mówiłem na Radzie i na spotkaniu, musimy zrobić pierwszy krok, bo to jest 
inwestycja wieloletnia, kosztowna i będziemy szukać sponsorów w kieszeniach 
innych, jak w mieście, bo nas na to nie stać. Tak, jak mówiłem, ty nie masz nic, 
oni nie mają nic, my nie mamy nic, ale stadion chcemy wybudować. Więc musimy 
i tutaj też proszę o wniosek, uchylić i przedyskutować w którym kierunku? Myślę, 
że tutaj mówimy o drodze i nie przeszkadza chyba budować ta uchwała, czy będzie 
czy nie będzie droga, bo mówimy o sprzedaży… Myślę, że to nie przeszkadza                      
w budowie drogi, czy uchwała będzie, czy uchwała nie będzie. Mam nadzieję, że 
pan pisze do pani Prezydent, nie do Posła Gadowskiego, bo by było źle. Natomiast 
myślę, że należy to rozważyć spokojnie. Też powtarzam, że inwestycje dla 
gospodarki, czy przemysłu to wszyscy jesteśmy i za stadionem też byliśmy, więc 
pogódźmy to spokojnie. Chciałbym zobaczyć w tym momencie, bo patrząc na ten 
rysunek, nie ma tam narzuconych obiektów, więc z mapy trudno mi wyczytać,                       
w którym to miejscu i czy o to chodzi? Czy faktycznie możemy w innym miejscu, 
bo nic nie widzę.   
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Bernadeta Magiera-Radna RM 
Panie Przewodniczący ad vocem. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dobrze. Natomiast, powinniśmy spokojnie rozpatrzyć i wniosek zdjąć i jeżeli nie 
ma problemu przedyskutować na Komisjach i na przyszły miesiąc myślę, że nie 
byłoby problemu, żeby przyjąć. Udzielam głosu, a potem pani Bernadeta Magiera.  
 
Grzegorz Mosoń-Radny RM 
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Przed przerwą myślę, że fragment 
unieważnionej uchwały, którą podjęła Rada Miasta 26 września podpowie Radnym, 
to co powołują się Radni na to, co inicjatorzy chcieli, gdzie ewentualnie zbudować 
stadion. Jeden z podpunktów tej uchwały brzmi następująco cyt. „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”. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
To znaczy, że ten teren jest potrzebny.  
 
Bernadeta Magiera-Radna RM 
Chciałam się tylko odnieść do tego, co pan powiedział i stwierdzić, że kiedy 
mówiliśmy o stadionie i głosowaliśmy projekt uchwały dotyczący stadionu, nie 
wiedzieliśmy jeszcze, że aż 30 mln zł trzeba będzie dać na edukację, bo to było                  
o wiele wcześniej. Dlatego nie możemy zrobić żadnego projektu i nie możemy 
przystąpić do działania, bo po prostu nie mamy na to pieniędzy. Dlatego myślę, że 
rozsądnie byłoby najpierw wybudować drogę, którą jak powiedział mój kolega 
przedmówca Grzegorz Mosoń, która będzie również służyła temu stadionowi.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dziękuję. Pan Janusz Ogiegło. Proszę.  
 
Janusz Ogiegło –Radny RM 
Panie Przewodniczący w dwóch kwestiach. Pierwsza, to proszę o przerwę 5 min.,   
a druga, to co pan powiedział odnośnie rzekomej teorii spiskowej, którą mieli 
uprawiać moi koledzy z Klubu jest nieprawdą. Proszę państwa żaden z nas                    
i ja również nie mieliśmy świadomości, że ktoś tę uchwałę będzie uchylał i nasze 
działanie tutaj na sesji było szczere i otwarte. Jesteśmy za tym, aby stadion                          
w Jastrzębiu powstał, bo to jest potrzeba. Piłkarze grają coraz lepiej i na razie są 
chyba na szóstym miejscu, czy na piątym. Natomiast nie będzie to możliwe                       
i wszyscy żeśmy się wtedy zgodzili, że na przyszły sezon będzie nowy stadion.  
Odnośnie pieniędzy i środków i co na przyszły rok potrzeba, to będziemy na ten 
temat rozmawiać, a teraz proszę o przerwę.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Jeszcze pan Prezydent ad vocem i ja też ad vocem, a potem głosujemy wniosek.    
 
Roman Foksowicz-Zastępca Prezydenta Miasta  
Panie Przewodniczący ad vocem do pana. Przepraszam bardzo, ale to nie pana 
interes, do kogo piszę i z kim piszę. Powiem panu tylko tyle, że mam bliską osobę 
w ciężkim stanie w szpitalu i pana głupia uwaga niestety bardzo mnie ugodziła.  
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Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Przepraszam bardzo. Ale czasami tak się zdarzało, przepraszam. Jeszcze chcę 
zwrócić uwagę ad vocem do pani Bernadety Magiera, nie mówiłem o przyszłym 
roku, o wielkich pieniądzach 30 mln zł, tylko 200 tys. zł, albo 150 tys. zł wydania 
na koncepcję, które pozwolą nam na to, czy w danym terenie to, co chcemy 
jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety nikt nie wybuduje 
stadionu, bo od tego się zaczyna, a zresztą pan Prezydent Foksowicz jasno                           
i wyraźnie powiedział, że należy zawsze mieć koncepcję.  My na razie koncepcji 
jako Rada Miasta nie mamy. 
 
Bernadeta Magiera-Radna RM 
Ale żeby stworzyć taką koncepcję myślę, że to musi fachowiec i nie tylko my                  
i to kosztuje. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dlatego mówię 150-200 tys. zł. Dziękuję, zarządzam przerwę. 
 
Przerwa 16.35-16.45 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Szanowni państwo myślę, że po rozmowach w swoim Klubie i chyba nawet jest 
wspólne stanowisko. Wniosek już Biuro przygotowuje tj.wniosek formalny                            
o ściągnięcie tej uchwały i zmianę porządku obrad.  
 
Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad -wycofanie projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa 
użytkowania wieczystego Miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej przy ul. Towarowej, został przyjęty głosami: za – 17, przeciw – 
1, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła wniosek większością głosów.    
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019. 
 
Opinie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu Rady Miasta – 
pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.142.2019  w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2019, została podjęta 
głosami: za – 18, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do niniejszego 
protokołu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój 
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                   
i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2019 rok. 

Opinie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Skarbu Rady Miasta – 
pozytywne.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Magdalena Ostaszewska-Wdowiak- Pełnomocnik Prezydenta Miasta                                     
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  
Przepraszam, ale tam jest błąd. Nie w sprawie przyjęcia gminnego programu, ale 
w sprawie zmiany programu. 
 
Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  
Przepraszam. Tak w sprawie zmiany, a w drugiej części zdania jest w sprawie 
przyjęcia. W sprawie zmiany przyjęcia. 
 
Magdalena Ostaszewska-Wdowiak- Pełnomocnik Prezydenta Miasta                                     
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  
Tak, tylko że minął pan słowo „zmiany”.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dobrze, dziękuję za czujność. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym 
brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.143.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr III.19.2018 
Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych na 2019 rok, została podjęta głosami: za – 18, przeciw – 0,, 
wstrzymujących się – 0. 

 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego 
protokołu. 
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Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-
Zdrój na lata 2020-2024 z uwzględnieniem pespektywy do 2029”. 
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały?  
 
Tadeusz Sławik-Radny RM 
Panie Przewodniczący miałbym prośbę, żeby choćby krótko omówić ten program. 
 
Mariusz Rogala –Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Prezentacja na temat tego programu była na Komisji Gospodarki Komunalnej, 
natomiast w skrócie, to jest główny dokument dotyczący działań związanych                        
z ochroną środowiska. Dokument strategiczny o dużym stopniu ogólności, który 
jest podzielony na diagnozę aktualnej sytuacji, jej ocenę i działania na przyszłość 
tak, jak tutaj jest określone na lata 2020-2024. Jest to czwarty tego rodzaju 
dokument i na końcu zawiera wykaz działań wraz z oszacowanymi kosztami do 
zrobienia w ramach poszczególnych komponentów środowiska. Czyli, jeśli chodzi 
o ochronę powietrza, ochronę wód, ochronę przyrody i również ochronę 
powierzchni ziemi i po części jeszcze z sytuacją biologiczną, co się oczywiście wiąże 
z eksploatacją i górnictwem. Dokument co jeszcze zawiera, to pokrótce było 
powiedziane. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Czy w sprawie smogu coś tam jest? 
 
Mariusz Rogala –Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Tak, jak najbardziej. Tak, jak mówiłem ochrona powietrza i tam są działania 
związane z dotacjami, likwidacją smogu, kontrolami, działaniami informacyjnymi, 
edukacyjnymi i jak najbardziej się to wpisuje. Natomiast, w tym programie nie 
musi być zapis szczegółowych działań, ponieważ jest o dużym stopniu ogólności. 
Od podziału na poszczególne działania są sektorowe komponentowe inne bardziej 
szczegółowe programy.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dziękuję bardzo, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma,                                        
to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym 
brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.144.2019  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024                                              
z uwzględnieniem pespektywy do 2029”, została podjęta głosami: za – 18, 
przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0. 

 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego 
protokołu. 
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Grzegorz Mosoń – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jastrzębie-Zdrój. 
 
Opinia Komisji Edukacji oraz  Budżetu i Skarbu Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVII.145.2019  w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-
Zdrój, została podjęta głosami: za – 18, przeciw – 0 , wstrzymujących się 
– 0. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.   
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.8. 
Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta. 
 
Nie wniesiono. 
 
Ad.9. 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Tadeusz Sławik- Radny RM 
Panie Przewodniczący, mam prośbę do pana i pana Prezydenta, toczy się dyskusja 
w sprawie strefy centrum i dziękuję za spotkania. Uważam, że konsultacje były 
bardzo ciekawie przygotowane, wszyscy mogli się wypowiedzieć i stanowiska były 
różne, bardzo rozbieżne, ale od tego jest dyskusja w bardzo ważnej sprawie. Tylko 
o jedno bym tutaj poprosił o opracowanie, które przygotował Główny Instytut 
Górnictwa i chciałbym zapoznać się z tym dokumentem i radni być może też.                         
Nie wiem, czy wszyscy by chcieli, może kto byłby zainteresowany, ale najbardziej 
z Klubu chcieliby się z tym zapoznać. Także bardzo bym prosił o ten materiał.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Dziękuję. Wniosek jest o materiał. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wnioski? Jeżeli nie 
ma głosów, to jeszcze raz pana Prezydenta przepraszam, ale tak politycznie                          
w ferworze walki czasami się zdarza i przepraszam za sprawę indywidualną.  
 
Bolesław Lepczyński-Radny RM 
To się chwali. 
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Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Postępowanie nie bardzo.   
 
Bolesław Lepczyński-Radny RM 
Nie, przeprosiny. 
 
Ad. 10. 
Zakończenie obrad Sesji. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący  Rady Miasta   
Szanowni państwo, w związku z tym, że nie ma uwag i wniosków zamykam XVII 
Sesję Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dziękuję bardzo.  
 
 
Protokołowała 
Alicja Kogut 


