Protokół
z Zebrania Rady Dzielnicy Niewiadom
odbytego w dniu 18.01.2019. godz. 17 00.
1. Przywitanie przybyłych radnych dzielnicy oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Dzielnicy p. B. Baszczok przywitał przybyłych na zebranie radnych oraz
zaproszonych gości Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Górnictwa Pana
Jacka Heroka oraz radnego Miasta Rybnika Zbigniewa Lubszczyka.
2. Wybór protokolanta zebrania.
Protokolantem zebrania wybrano jednogłośnie p. Ilonę Zientek.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność zebrania.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
Obecni na zebraniu przyjęli jednogłośnie porządek zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego zebrania obecni jednogłośnie przyjęli protokół.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego zebrania obecni jednogłośnie przyjęli protokół.
7. Plan ruch KWK ROW Ruch Rydułtowy na lata od 01.02.2019 do 31.12.2021.
Pan Jacek Herok przedstawił zebranym plan ruchu kopalni Rydułtowy. Taki plan każda kopalnia
opracowuje na 3 lata. Taki plan opiniuje U. M oraz zapoznaje się z nim Rada dzielnicy. Pan Jacek
szczegółowo zapoznała członków z proponowanym wydobyciem. Na przyniesionej przez siebie
mapie pokazał tereny, które będę poddane na wstrząsy podczas wydobycia. I tak są to tereny ul.
Zamenhofa, oś. G. Morcinka, ul Sportowa i teren tzw. Buzowic. Zebranie zadawali pytani dotyczące
wstrząsów i konsekwencji z nimi związanymi. Pan pełnomocnik odpowiedział, że mieszkańcy muszą
się liczyć z wstrząsami, które jednak nie powinny zagrażać zawaleniom, natomiast na pewno mogą
uszkodzić domy. Można będzie ubiegać się o odszkodowania z tego tytułu ale dopiero wtedy, gdy
wydobycie na tym terenie zostanie zakończone. Podał również, że istnieje możliwość zapadnięcia się
o kilka stopni ul. Sportowej.
Urząd Miasta w swojej opinii zapisał kilka wskazówek i poprosił o ustosunkowanie się do nich
kopalni.
Pan Białous zaproponował spotkanie w tym temacie z mieszkańcami Niewiadomia. Propozycja
została przyjęta- orientacyjna data to maj/czerwiec.

Rada dzielnicy postanowiła wydać pozytywną opinie na temat proponowanego planu ruchu
kopalni przedstawionego przez Pana Jacka Heroka.
8. Udzielenie głosu zaproszonym gościom.
Pan Lubszczyk w kilku słowach odniósł się do przedstawionego plany ruchu i poprosił o monitorowanie
przez R. D. działań w tym zakresie. Zapytał również zebranych czy są jakieś pytania do niego. Takich
pytań nie stwierdzono. Potwierdził informacje o wyborach o R. D – 26.04. 2019 o godz. 18.00 w ICK.
Przekazał także informacje, że w kwietniu będzie się starał utworzyć darmowy punkt porad prawnych w
ICK w Niewiadomiu.
9. Informacja przewodniczącego zarządu
a. PISMA
1. Wychodzące
- UM Biuro Obsługi Rady
- MOSiR Rybnik
- Prezydent Miasta Rybnika P. Kuczera
- Prezydent Miasta Rybnika P. Kuczera
- Prezydent Miasta Rybnika P. Kuczera
2. Przychodzące
- Z-c Prezydenta Miasta Janusz Koper
- Prezydent Miasta Rybnika P. Kuczera
- MOSiR Rybnik

Plan posiedzeń Rady
Udostępnienia świetlicy KS "Polonia" Niewiadom na
zebrania Rady.
Założenie 2 lamp solarnych na ul. Zamenhofa.
Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż rzeki Nacyna.
Oznaczenie numerów ulicy bocznej Batorego.
Odbiór zadania "Budowa parkingów ul. Racławicka oraz ul.
Morcinka".
Pismo w sprawie budżetu Dzielnicy Niewiadom na 2019 r.
Odp. Na pismo o udostępnienia świetlicy "Polonia"
Niewiadom na zebrania Rady.

b. Sprawy bieżące.
1. Spotkanie noworoczne. (08.02.2019. godz. 19 00 Restauracja „Feniks”).
2. Informacja o stanie budżetu dzielnicy – z 2018 roku pozostało 1084,17 zł. z budżetu dzielnicy oraz
961,96 zł. z dofinansowania sponsorów.
Nowy budżet na 2019 rok to 10 000,00 zł. plus pozostałość z 2018 roku.
2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze rady – propozycja na dzień 26.04.2019. godz. 18 00 w Sali
kinowej ICK Niewiadom.
10. Wolne wnioski i głosy.
P. Wajner zapytał o ewentualnych dodatkowych wywozach śmieci w okresie jesienno-zimowym.
p. Białous – na sesji kilkakrotnie podnoszono głosy w tym temacie, jednak zawsze przedstawiciele
ekologii zabierali głos i twierdzili, że wywóz zielonych odpadów powinien być przez cały rok, gdyż zimą
mieszkańcy mogą wywozić pozostałości po jesiennych porządkach.
Pan Białous zaproponował napisanie pisma do urzędu w sprawie wycinki drzew na ul.
Zamenhofa.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.

Uchwała nr 1/01/2019
Rady Dzielnicy Niewiadom z dnia 18.01.2019.

Rada Dzielnicy Niewiadom nie wnosi uwag do planu ruchu zakładu na lata od 01.02.2019. do
31.12.2021. przedstawionego przez Pana Jacka Heroka.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Wniosek nr 1/01/2019
Rady Dzielnicy Niewiadom z dnia 18.01.2019.

Rada Dzielnicy Niewiadom proponuje zwołać zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień
26.04.2019. godz. 18 00 w sali kinowej DK Niewiadom.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

12. Zakończenie zebrania.
Przewodniczący Rady Dzielnicy p. B. Baszczok podziękował obecnym za przybycie i zakończył
zebranie.

