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Protokół Nr XI/2015 
 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
która odbyła się pod przewodnictwem 

Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 

w dniu 22 września 2015 roku 
 

 
 
 
Obecni na XI sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
 
Przyjęty porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 
2. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 

SPR. NR 19 
 

6. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  
o finansach publicznych. 
SPR. NR 20 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 

DRUK NR 180 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 
DRUK NR 181 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 182 + KOREKTA 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania  
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, 
mających charakter cywilnoprawny. 
DRUK NR 178 
 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/377/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 
2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu 
Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 
DRUK NR 179 

Punkt 11 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych. 
DRUK NR 174 
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12a.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
  w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

DRUK NR 184 
Punkt 12a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej przygotowania projektu uchwały 

regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane. 
DRUK NR 177 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (red. im. Małgorzaty Wójcik). 
DRUK NR 175 

 
14a.  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 
  DRUK NR 185 

Punkt 14a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (red. im. Ryszarda Dziopaka). 
DRUK NR 176 
Punkt 15 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1. 
 

16. Sprawy różne. 
 

17. Zakończenie obrad.  

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 22 września 2015 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godz. 10.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XI sesję Rady Miejskiej. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wnioski  
w sprawie zmian w porządku XI sesji Rady Miejskiej. 

 
1. Wniosek Komisji Edukacji i Kultury o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (Druk Nr 176).  
 

Wniosek Komisji – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 15:  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 
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2. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 (Druk Nr 179). 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 
▪ przeciw: 1 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 

 
Wynik głosowania w z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Ryszki. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 11:  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/377/2012 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej  
w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
- samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 

 
3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zawartej  

w Druku Nr 184. 
 

Wniosek Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 15 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 10 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 12a:  
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała 
udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 
4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zawartej  

w Druku Nr 185. 
 

Wniosek Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 14a:  
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 

 
Uzupełniając informacje dotyczące porządku XI sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
przypomniał, że Rada Miejska obradować będzie w punkcie 9 nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej (Druk Nr 182) wraz z korektą. 
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Przyjęty porządek XI sesji Rady Miejskiej, str.: 1-2. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie wniosek Pana P_____ 
K________ o udzielenie głosu na sesji RM. 
 

Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 9 do protokołu.   
 
W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 25 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    u d z i e l i ł a    g ł o s u    Panu P______ K_______  
w punkcie 16. „Sprawy różne”. 

 
Ponadto w tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ws. projektu 
uchwały zawartej w Druku Nr 179), Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół X sesji Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2015 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
W tym punkcie obrad interpelacje i wnioski wygłosili: 

 
Radny Roman Matyja  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „lokalizacji gabinetów stomatologicznych na terenie szkoły”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.134.2015. 
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Wniosek Radnego Romana Matyi, który został odczytany na sesji RM przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jarosława Klimaszewskiego:  

▪ Wniosek w sprawie „udzielenia informacji dotyczącej budowy ul. Grondysa”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji:  
RM.0003.135.2015. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „problemu ochrony ruchu pieszego na ul. Doliny Miętusiej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.136.2015. 

 
Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy ul. Ikara  

w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.137.2015. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  
▪ Przedstawiła interpelację, złożoną wspólnie z Radnymi Okręg nr V (tj. z Radną Dorotą Piegzik-Izydorczyk, 

Radnym Ryszardem Batyckim, Radnym Marcinem Lisińskim, Radnym Romanem Matyją, Radnym Grzegorzem 
Pudą), w sprawie „podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-
Białej – ulica Karpacka 127”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.138.2015. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań”. 

Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.139.2015. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zasad i jakości odpadów dostarczanych do Zakładu Gospodarki Odpadami 

w Bielsku-Białej z innych gmin”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.140.2015. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „wprowadzenia elektronicznej dystrybucji biletów Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Bielsku-Białej”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji:  
RM.0003.141.2015. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „przystąpienia Miasta Bielsko-Biała do akcji społecznej pn. „Europejskie 
Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge)”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji:  
RM.0003.142.2015. 
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Radny Leszek Wieczorek  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ulicy Śląskiej oraz przyległych do niej ulic Tatrzańskiej, Sportowców oraz 

Metalowców”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.143.2015. 

 
Radny Grzegorz Puda  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „działalności Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  

w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.144.2015. 

▪ Interpelacja w sprawie „montażu biletomatów na terenie miasta”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.145.2015. 

 

Interpelacje, które nie zostały wygłoszone na sesji Rady Miejskiej przez Radnego Grzegorza Pudę: 
▪ Interpelacja w sprawie „wycięcia drzew w firmie „Prefabet” w Bielsku-Białej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.146.2015. 

▪ Interpelacja w sprawie „przekazania informacji i kopii dokumentów”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.147.2015. 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła wniosek – złożony przez Radnych okręgu IV, tj. Radną Agnieszkę Gorgoń-Komor, Radną 

Grażynę Nalepę, Radnego Grzegorza Pudę, Radnego Szczepana Wojtasika, wsparty przez Radnych: Radną 
Bognę Bleidowicz, Radnego Przemysława Drabka, Radnego Konrada Łosia, Radnego Karola Markowskiego, 
Radnego Romana Matyję, Radnego Maurycego Rodaka, Radnego Piotra Ryszkę, Radnego Bronisława 
Szafarczyka i Radną Małgorzatę Zarębską – w sprawie „przystąpienia do sporządzenia nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dnia 25 września 2012 r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej), który w swej treści zezwala na bliską lokalizację wśród strefy zabudowy 
jednorodzinnej oraz zieleni, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.  
Wniosek znajduje się w zbiorze interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej VII kadencji: 
RM.0003.148.2015. 

 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Grzegorz Puda, Radna Grażyna Nalepa, Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, 
Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Radna Małgorzata Zarębska, Radna 
Agnieszka Gorgoń-Komor. 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali Parlamentarzyści: 
� Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, 
� Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta. 

 
Do wystąpień Parlamentarzystów odniósł się Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult.  

 
Ad 5 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu 
miasta za I półrocze 2015 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie uzyskało opinie następujących Komisji RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury – przyjęła sprawozdanie do wiadomości,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – wydała opinię pozytywną,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – wydała opinię pozytywną,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – przyjęła sprawozdanie do wiadomości,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu.  
 

Kserokopia Uchwały Nr 4200/I/142/2015 z dnia 14/09/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2015 roku stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 19) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 19. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 24 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 
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Ad 6 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przekazał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 
Ww. sprawozdanie uzyskało opinie następujących Komisji RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury – przyjęła sprawozdanie do wiadomości,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu – wydała opinię pozytywną,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa – wydała opinię pozytywną,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przyjęła sprawozdanie do wiadomości, 
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności – przyjęła sprawozdanie do wiadomości,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu.  
 

Informacja (SPR. Nr 20) znajduje się w zbiorze sprawozdań Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0008. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 
sprawozdanie, zawarte w SPR. Nr 20. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 
▪ przeciw: 0 
▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a  informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, Zdrowia,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 180) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 180. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/171/2015 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 181) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 181. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/172/2015 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2015 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z korektą. 

 
Informacje na temat projektu uchwały oraz korektę do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska  
– Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (wraz z korektą),  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą). 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 182) oraz korekta znajdują się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 182. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/173/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r.  
- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania  
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, 
mających charakter cywilnoprawny 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek 
podległych, mających charakter cywilnoprawny, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 178) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 178. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/174/2015 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku  
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  

odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych  
Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, 

mających charakter cywilnoprawny 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/377/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
28 lutego 2012r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - 
Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej 

 
Punkt 11, Druk Nr 179 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
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Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 174) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 174. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/175/2015 
 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  
za pobyt w mieszkaniach chronionych 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 12a 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała 
udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
Punkt 12a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Podsiadlik – Naczelnik Wydziału Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia 
przez Gminę Bielsko-Biała udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przedstawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 184) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 184. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 12 

▪ przeciw: 10 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/176/2015 
 

w sprawie podjęcia działań zmierzających  
do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała  
udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bielsku-Białej 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej przygotowania projektu 
uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Gieleciak – Plastyk Miejski. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-
Białej przygotowania projektu uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 177) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 177. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/177/2015 
 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej  
przygotowania projektu uchwały regulującej  

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,  
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  

oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe  
oraz rodzaje materiałów budowlanych,  

z jakich mogą być wykonane 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (red. im. Małgorzaty Wójcik) 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Jodkowska – Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Kartografii. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku- 
Białej (im. Małgorzaty Wójcik), przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 175) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 175. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/178/2015 
 

w sprawie nadania nazwy rondu  
w mieście Bielsku-Białej  

 

(red. im. Małgorzaty Wójcik) 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 

 
Ad 14a 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 

 
Punkt 14a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Wojciech Waluś – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 
Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 185) znajduje się w zbiorze projektów uchwał  
Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0006. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, zawartej w Druku Nr 185. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 
▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XI/179/2015 
 

w sprawie pozbawienia dróg  
kategorii dróg gminnych 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VII kadencji: RM.0007. 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (red. im. Ryszarda Dziopaka) 

 
Punkt 15, Druk Nr 176 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 16 
Sprawy różne  

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Pan P_____ K________ (mieszkaniec - wnioskodawca),1 Prezydent Miasta  
Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydent Miasta Pan Przemysław Kamiński, Radny Karol Markowski, Radny Konrad 
Łoś, Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Piotr 
Ryszka, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 17 
Zakończenie obrad 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godz. 12.35. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jarosław Klimaszewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
1 Dokumentacja fotograficzna zaprezentowana przez Pana Piotra Kamińskiego w tym punkcie obrad – Załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Szczegółowy przebieg 
XI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 22 września 2015 roku 
 

 
Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. 

Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej sesji.  

Witam Państwa Radnych, witam kierownictwo Urzędu na czele z Panem Prezydentem Jackiem Krywultem. 

Witam mieszkańców i przedstawicieli Rad Osiedli. Witam obecne media na dzisiejszej sesji.  

Serdecznie witam Parlamentarzystów, którzy nas dzisiaj odwiedzili – Panią Poseł Małgorzatę Pępek oraz 
Pana Posła Sławomira Kowalskiego. Dziękujemy za Waszą obecność. 

Szanowni Państwo przystępujemy…  

A można prosić o ciszę. Dziękuję bardzo Panie Radny. 

Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Dodam, że mamy quorum, możemy podejmować wszelkie 
uchwały. 

Na początek pozwolę sobie uporządkować przebieg dzisiejszej sesji. Są wnioski zarówno o zdjęcie  
z porządku obrad, jak i wprowadzenie. Zaczynamy od tych pierwszych. 

Jest wniosek Komisji Edukacji i Kultury o zdjęcie z porządku obrad uchwały zawartej w Druku Nr 176. 
Komisja postanowiła poszerzyć swoją wiedzę w przedmiocie uchwały. 

Bardzo proszę, kto jest za zdjęciem tego punktu – to jest punkt, bo nie podałem, punkt 15? Kto jest  
za zdjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Jednogłośnie – punkt został zdjęty. 

Następny wniosek dotyczy punktu 11, Druk Nr 179. W związku z wnioskiem Komisji – negatywną opinią – 
bardzo proszę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Jednogłośnie, prawie jednogłośnie. Rozumiem, czyli Pan Piotr Ryszka głosował tak jak większość,  
a Pan Radny się wstrzymał. Okay. Tak czy inaczej punkt został zdjęty. 

Jest też wniosek od Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o.  
– Druk Nr 184. 

Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że punkt został wprowadzony do porządku obrad. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu: Przyjęcie protokołu z X… 

A przepraszam. Dziękuję tutaj za współpracę Kolegów – czuwają nade mną. Jeszcze jest drugi wniosek 
Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały – to jest Druk Nr 185. I proponuje 
się, aby wprowadzić ten punkt do punktu 14a. 

                                                           
1 Godz. 10.05. 
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Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Tutaj jednogłośnie ten punkt został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. 

Dodam informacyjnie, że punkcie 9 obradować będziemy nad projektem uchwały wraz z korektą.  

(…) Wpłynął wniosek o zabranie głosu – od Pana (…) P_____ K________ – w punkcie „Sprawy różne”. 
Zgodnie z procedurą wniosek taki musi być przegłosowany. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Panu K_______ w punkcie „Sprawy różne”? Dziękuję. 
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że Rada Miejska w Bielsku-Białej udzieliła Panu P_____ K_________ głosu w punkcie „Sprawy 
różne”. 

Teraz już porządek mamy ustalony. 

Przechodzimy do punktu numer 2….  

Przepraszam bardzo – bardzo proszę Pan Przewodniczący Drabek. 

Bardzo proszę o zabranie głosu.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

po ustaleniu porządku obrad chciałbym z tego miejsca zwrócić się i podziękować też członkom Komisji (…) 
polityki społecznej i zdrowia, którzy wydali negatywną opinię i wnioskowali o zdjęcie punktu z porządku 
obrad, zawartego w punkcie 11, w Druku Nr 179 dotyczącym zmian w Radzie Społecznej Szpitala.  

Chciałbym podziękować za zrozumienie argumentów, które przedstawiłem i mam nadzieję, że temat został 
wyjaśniony (…) już w tej chwili do końca, żebyśmy do tematu tego typu oświadczeń i podpisywania nie 
musieli wracać na kolejnych czy to posiedzeniach Komisji czy sesji. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Pan Prezydent.  

Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Ja bardzo bym prosił, żebym ja również poznał te dane, te oświadczenia, bo ja nie znam tego,  
a ja (…) wnioskuję kandydatów do Rady Społecznej. Ja nie znam argumentów i dlatego bym bardzo prosił, 
żebym ja też coś wiedział na ten temat, bo ja wnioskuję. A ja (…) na ten temat dzisiaj nic nie wiem. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję.  

Bo tak – jesteśmy w innym punkcie i zaczynamy roztrząsać pewne tematy. Jeżeli Panu Prezydentowi  
to odpowiada i oczywiście Panu Przewodniczącemu, to możecie sobie te argumenty przekazać. Tak? Jeżeli 
jest życzenie… 

Tak Panie Prezydencie?”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Co sobie przekazać? Ja rozumiem, że Komisja jakieś miała argumenty. Ja chcę z Komisji dane, a nie  
od Pana Radnego Drabka. Ja chcę z Komisji dane dostać.”. 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„No to my możemy…”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„A nie, że my cały czas mamy (…) sobie coś prywatnie przekazywać.”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale to jest protokół Komisji, tam wszystko jest. Ale oczywiście nikomu nie odbieram prawa do zabierania 
głosu. Proponowałabym ewentualnie wrócić do tematu w „Sprawach różnych”, a w tej chwili kontynuować 
przebieg obrad. I tak też myślę będziemy kontynuować.”. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

Trzeci raz podchodzę do punktu numer 2 – mam nadzieję, że tym razem uda się – przyjęcie protokołu  
z poprzedniej sesji.  

Zgodnie z procedurą protokół został przedstawiony Radnym. Do dziś nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli 
teraz nie zauważę głosów z sali, uznam protokół za przyjęty. Nie widzę, protokół został przyjęty.”          

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu nr 3, tj. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Pana Prezydenta.  

Według kolejności składania będziemy je przedstawiać. Jest ich dzisiaj w sumie 15.  

Bardzo proszę, pozwolę sobie najpierw poprosić Pana Przewodniczącego Romana Matyję, aby przedstawił 
swoje dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie lokalizacji gabinetów stomatologicznych na terenie szkoły  
i druga w sprawie udzielenia informacji dotyczącej budowy ulicy Grondysa.  

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.”  

 
Radny Roman Matyja 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie:  
▪ lokalizacji gabinetów stomatologicznych na terenie szkoły. 
 

Kończąc wystąpienie Radny Matyja powiedział:  
„A na drugą interpelację Panie Prezydencie prosiłbym o odpowiedź pisemną. Dziękuję.”. 
 

Wniosek, który nie został wygłoszony przez Radnego Matyję na sesji Rady Miejskiej: 
▪ w sprawie udzielenia informacji dotyczącej budowy ul. Grondysa. 

Interpelacja i wniosek dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz pozwolę sobie poprosić Pana Radnego Bronisława Szafarczyka (...) do wygłoszenia interpelacji  
o sygnaturze nadanej przez niego nr 10/1 – dotyczy problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny 
Miętusiej.  

Bardzo proszę Panie Radny.  

Przepraszam Pan...” 

     
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Przepraszam Panie Przewodniczący, ja drugiej interpelacji Pana Radnego Matyi nie słyszałem.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bo Pan Matyja poprosił o odpowiedź na piśmie.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Dobrze, ale o co chodzi, bo nie wiem.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To...” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie mam tej interpelacji, więc nie wiem o co chodzi.  

Przepraszam, pytam się, bo ciężko mi odpowiadać...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„To w takim razie na prośbę Pana Prezydenta...”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Tak.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Panie Radny – w sprawie udzielenie informacji dotyczącej budowy ulicy Grondysa (...).  

Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Nie mamy tego i dlatego pytam, bo nie mam tej interpelacji, bo ciężko później odpowiadać jak nie wiem  
o co chodzi.”    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Pan Radny przedstawi, a ja zaraz zorganizuję, że Pan kopię dostanie Panie Prezydencie – tak?” 

 
Radny Roman Matyja 
„Ja nie przeczytam, bo ja z głowy powiem, natomiast chodzi o...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ja mogę Pana wyręczyć, jeżeli...” 
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Radny Roman Matyja 
„Bardzo proszę, jeżeli to jest możliwe to...” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Pozwolę sobie. Jest krótka.  

Szanowny Panie Prezydencie, na spotkaniach Rady Osiedla Kamienica zgłaszają się mieszkańcy, którzy 
mają wątpliwości co do zgodności z prawem budowy ulicy Grondysa. Dlatego proszę o wyjaśnienie 
następujących kwestii:  
1. Kto i w którym roku był inwestorem wspomnianej drogi?  
2. Czy wydane było pozwolenie na budowę tej drogi? Czy MZD jest zarządca tej drogi i czy ma ona 

charakter drogi publicznej? 
3. Na jakiej działce – proszę o numer, znajduje się droga i czy ta działka jest własnością gminy? 

Szanowny Panie Prezydencie, ponieważ sprawa ta toczy się od wielu lat, nie jest do końca wyjaśniona, 
chciałbym uzyskać wiedzę (...) na ten temat, aby przedstawić ją na spotkaniu Rady Osiedla w Kamienicy”.  

Być może, dlatego Pan jej nie ma Panie Prezydencie, bo ja ją przekazałem już 7 września do Pana. Mam  
tu nawet pieczątkę, że przyjęto, bo to była interpelacja nietypowa – ja zachęcam do pracy – po prostu 
złożona pomiędzy sesjami, a nie 10 minut przed sesją i stąd pewnie jej wyjątkowość.  

Dziękuję, myślę że swoje zadanie wykonałem.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk – bardzo proszę.”        

 
Radny Bronisław Szafarczyk 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie:  
▪ problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny Miętusiej. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej (...) interpelacji w sprawie utwardzenia terenu pod miejsca 
parkingowe przy ulicy Ikara w Bielsku-Białej. Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie:  
▪ utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy ulicy Ikara w Bielsku-Białej. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz proszę o przedstawienie interpelacji w sprawie podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej, ulica Karpacka 127 – Pani Radna Bogna Bleidowicz, bardzo 
proszę.”  
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Radna Bogna Bleidowicz 
Przedstawiła interpelację, złożoną wspólnie z Radnymi Okręg nr 5 (tj. z Radną Dorotą Piegzik-Izydorczyk, 
Radnym Ryszardem Batyckim, Radnym Marcinem Lisińskim, Radnym Romanem Matyją, Radnym 
Grzegorzem Pudą) w sprawie: 
▪ podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej – ulica 

Karpacka 127. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Ale bardzo proszę o ciszę, bo przeszkadzamy Pani Radnej.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
Kontynuowała wygłaszanie interpelacji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz bardzo proszę, Pani Radna Grażyna Nalepa – wniosek dotyczy planów zagospodarowania 
przestrzennego i studium uwarunkowań.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
Przedstawiła poniższy wniosek w sprawie:  
▪ planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. 

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

A teraz proszę – o przedstawienie dwóch wniosków i interpelacji – Panią (...) Radną Małgorzatę Zarębską. 
Bardzo proszę.”   

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła interpelację oraz wnioski:  
▪ interpelację w sprawie zasad i jakości odpadów dostarczanych do Zakładu Gospodarki Odpadami  

w Bielsku-Białej z innych gmin; 
▪ wniosek w sprawie wprowadzenia elektronicznej dystrybucji biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Bielsku-Białej; 
▪ wniosek w sprawie przystąpienia miasta Bielska-Białej do akcji społecznej pn. Europejskie Wyzwanie 

Rowerowe (European Cycling Challenge). 

Interpelacja i wnioski dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Pani Radnej.  

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji Pana Radnego Leszka Wieczorka – dotyczy ona 
ulicy Śląskiej oraz przyległych do niej ulic: Tatrzańskiej, Sportowców oraz Metalowców.  

Bardzo proszę Panie (…) Przewodniczący.” 

  
Radny Leszek Wieczorek 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie:  
▪ ulicy Śląskiej oraz przyległych do niej ulic: Tatrzańskiej, Sportowców oraz Metalowców. 

Interpelacja dostępna na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz interpelacje trzy..., cztery Pana Grzegorza Pudy w sprawie: wycięcia drzew w firmie „Prefabet”, 
(...) montażu biletomatów na terenie miasta, (...) działalności BCO i w sprawie przekazania informacji  
i kopii dokumentów – tu jest po prostu dalszy ciąg poprzednich działań.  

Bardzo proszę Panie Radny o przedstawienie.”  

 
Radny Grzegorz Puda  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie:  
▪ działalności Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej; 
▪ montażu biletomatów na terenie miasta. 
 

Interpelacje Radnego Grzegorza Pudy, które nie zostały wygłoszone na sesji Rady Miejskiej: 
▪ interpelacja w sprawie wycięcia drzew w firmie „Prefabet” w Bielsku-Białej – prośba o odpowiedź  

na piśmie;  
▪ interpelacja w sprawie przekazania informacji i kopii dokumentów – prośba o odpowiedź na piśmie.  

Interpelacje dostępne na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny za przedstawienie swoich interpelacji.  

A teraz jest wniosek zgłoszony przez większą ilość Radnych. Z tego co mi wiadomo w imieniu Radnych 
odczyta go Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.  

Bardzo proszę.”      

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XI/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 września 2015 roku 

 
 

Strona 9 z 43 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
Przedstawiła wniosek złożony przez Radnych okręgu IV, tj. Radną Agnieszkę Gorgoń-Komor, Radną 
Grażynę Nalepę, Radnego Grzegorza Pudę, Radnego Szczepana Wojtasika, wsparty przez Radnych: Radną 
Bognę Bleidowicz, Radnego Przemysława Drabka, Radnego Konrada Łosia, Radnego Karola Markowskiego, 
Radnego Romana Matyję, Radnego Maurycego Rodaka, Radnego Piotra Ryszkę, Radnego Bronisława 
Szafarczyka i Radną Małgorzatę Zarębską: 
 

▪ wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego dnia 25 września 2012 roku uchwałą nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Menu: Rada Miejska; zakładka: Interpelacje i wnioski Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Wszystkie interpelacje i wnioski zostały przedstawione.  

Bardzo proszę Pana Prezydenta, aby do tych, do których w tej chwili może, się odniósł.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Dzisiaj większość interpelacji jest takich, że trzeba będzie na piśmie odpowiedzieć, bo nie da się dzisiaj 
odpowiedzieć. Natomiast tak, po kolei.  

Pan Radny Matyja – lokalizacja stomatologii w szkole.  

Przecież to jest na dzisiaj praktycznie niemożliwe, bo (...) w 1996 roku wyprowadzono ze szkół  
– nie ja wyprowadzałem przecież ze szkół wtedy – gabinety lekarskie i stomatologiczne. Ktoś wyprowadzał 
wtedy – kto był Radnym, to pamięta to przecież – i dzisiaj (...) nie ma żadnych praktycznie możliwości 
żeby (…) z powrotem to wprowadzić. Gabinety będziemy budować jako miasto? – to przecież nikt, żaden 
stomatolog (...) nie zrobi drugiego gabinetu w szkole. Dzisiaj (...) w dwóch szkołach są gabinety 
stomatologiczne, ale one komercyjnie działają i (...) korzystają dzieci właśnie z tych szkół, w których  
są tam umieszczone. Punkty są dla lekarzy nie dla szkoły (...). Nie sądzę żeby któryś ze stomatologów 
dzisiaj – wiemy jak stomatologia dzisiaj funkcjonuje – (...) podjął się tego.  

Ulica Grondysa – oczywiście odpowiedź na to będzie, bo tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć dzisiaj. 
Pozwolenie na budowę, kto dał, jakie własności są, jeśli chodzi o teren – wszystko podamy. Przyznam się 
szczerze, że po raz pierwszy – bo mówił Pan, że od dawna ta sprawa budzi jakieś kontrowersje – ją (…) 
dzisiaj dopiero słyszę, że jakieś kontrowersje: ulica Grondysa, budowa tej ulicy (...). Więc nie wiem gdzie 
to dotychczas było mówione, ale na pewno przez 12 lat na (...) sesji nie było tego.  

Pan Radny Bronisław Szafarczyk – oczywiście odpowiemy na te wszystkie pytania, bo to dzisiaj nie można 
odpowiedzieć przecież. Tu są szczegóły, które trzeba przeanalizować.  

Pan Radny Łoś – Polskie Skrzydła, utwardzenie parkingu.  

Również tu Panu nie odpowiem, bo musimy najpierw stwierdzić kto jest właścicielem (...) – nie wiemy  
kto jest właścicielem, ja przynajmniej nie wiem kto jest właścicielem, z tego nie wynika kto jest 
właścicielem po prostu – czy to jest MZD, czy ZGM, czy jeszcze ktoś inny (...), np. mieszkańcy,  
czy spółdzielnia lub ewentualnie jakaś wspólnota (…). Mogli w ramach Budżetu Obywatelskiego wystąpić  
– nie było takiego wystąpienia; bo ten temat bardzo się nadaje, właśnie taki temat,  
do tzw. Obywatelskiego Budżetu, bo to jest w sumie moim zdaniem drobny temat – bardzo na pewno 
nadawałby się.  

Pani Bleidowicz – szkoła w Kamienicy.  

Jeszcze raz powtarzam, pomysł Pana Dyrektora na rozbudowę sali gimnastycznej czy też szkoły w tym 
miejscu, w której jest, jest niemożliwy do zrealizowania i nie będzie zrealizowany, obojętnie ilu będzie się 
podpisywało Radnych czy mieszkańców; bo nikt nie da pozwolenia na budowę tam gdzie nie wolno dać 
pozwolenia na budowę. Natomiast również byłoby dobrze żeby Radni nie występowali na sesji, że sprawa 
jest napięta (...), nabrzmiewa – to może najpierw byście się z (...) danymi zaznajomili. Na dzisiaj  
w obwodzie tej szkoły – szkoły podstawowej – jest 111 uczniów. Do szkoły zapisało się 49, czyli nawet nie 
50%. Tak że Pani Dyrektor prosiła o trzy klasy – zgodziliśmy się na otwarcie trzech klas, a otwarto tylko 
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dwie klasy, bo nie ma uczniów. Gimnazjum: na 55, którzy są w obwodzie, zgłosiło się 25 (…). Czyli 
będziemy budować szkołę, tylko uczniów nie ma po prostu chętnych. Tak że proszę najpierw zapoznać się 
z danymi, a później robić aferę na sesji po raz kolejny, bo to (…), mówię, aferę (…) Pan Dyrektor robi, 
natomiast jak widać nie mieszkańcy i nie uczniowie, tylko ktoś inny robi tutaj atmosferę. I te dane  
są myślę bardzo jakieś takie znaczące, że po prostu nawet 50% nie ma w szkole podstawowej i gimnazjum 
z obwodu. Dlatego trzeba (…) budować szkołę, żeby pusta stała – tak? – ale żeby mógł Pan Dyrektor 
wynajmować, tak jak teraz wynajmuje, lokale w szkole. Potrzeba lokali, ale wynajmuje dzisiaj 
pomieszczenia.  

Pani Grażyna Nalepa – (…) my staramy się ogłoszenia naprawdę (…) bardzo szeroko rozpowszechniać (…), 
natomiast nie sądzę żebyśmy plany zagospodarowania przestrzennego w ogłoszeniach parafialnych dawali 
– nie. Ogłoszenia parafialne nie są po to żeby powiedzmy miasto (…) tam (…) miało swoje miejsce, swój 
czas. Ja wiem, że się zdarza w kościołach, że tam niektóre drobne pojedyncze ogłoszenia są, ale nie  
można z tego reguły robić moim zdaniem. Są pewne zasady działania administracji samorządowej  
i staramy się naprawdę szeroko poinformować – i (...) „Magazyn Ratuszowy” podaje, na sesjach jest,  
na Komisjach, w Internecie, jeszcze innymi drogami podajemy to. Nie sądzę żebyśmy jeszcze musieli przez 
ogłoszenia parafialne – nie przesadzajmy znowu (...).  

Sprawa interpelacji Pani Zarębskiej. 

Więc pierwsza sprawa – „jakość odpadów”. Oczywiście dostanie Pani pełną odpowiedź na to pytanie (...).  

Dystrybucja biletów – również dostanie Pani odpowiedź, natomiast chcę powiedzieć, że ta interpelacja 
troszeczkę jest może niesprzeczna, ale troszeczkę niekonsekwentna z interpelacją Pana Radnego Pudy. 
Pani pisze żeby robić elektroniczne, żeby biletomatów nie kupować, a Pan Radny mówi żeby biletomaty 
kupować, więc byłoby dobrze żeby może uzgodnić, czy kupujemy biletomaty, czy nie kupujemy 
biletomatów, czy robimy elektroniczne, bo każdy ma inne zdanie. Jak widać już nawet dwóch Radnych  
ma inne zdanie. Jakbyśmy tu rozpoczęli dyskusję, to by się okazało, że jeszcze coś by się okazało. Myślę, 
że i to i to będzie trzeba rozważyć (...) w zależności od sytuacji, bo elektroniczne trzeba na pewno – (...) 
to jest przyszłość, a biletomaty w pewnych miejscach – chociaż to jest droga impreza – jeśli badania 
potwierdzą, że tam potrzeba to na pewno biletomaty też tam będziemy budować.  

Sprawa „wyzwania rowerowego”. Myślę, że sprawa do przeanalizowania i myślę, że sprawa jest  
– tak na wstępie, nie analizując tego jeszcze dogłębnie – do zaakceptowania (...). Mamy tradycje tutaj 
bogate w tym zakresie i chociaż dotychczasowe wszystkie te miasta, które są (...) większe od nas, 
znacznie większe od nas, to ja jednak myślę, że my mamy się czym chwalić, możemy wystartować tutaj.  

Pan Radny Wieczorek – notujemy sobie sprawę, z tym że ja jeszcze raz powtarzam to, co już mówiłem  
na kilku sesjach. Przystępujemy powoli do budowy budżetu na przyszły rok i być może wiele tych 
interpelacji, które były tego typu, że „utwardzić, zrobić chodniki” – być może w przyszłym roku nic nie 
będziemy robić, tylko właśnie tego typu zrobimy sprawy i innych rzeczy nie będziemy robić w mieście. 
Będziemy dyskutować na temat budżetu.  

Pan Radny Puda. Jestem zaskoczony pierwszą interpelacją – Bielskie Centrum Onkologii - Szpital Miejski –  
bo wczoraj na Komisji Budżetu była dość szeroka dyskusja. Wszystkie dane na ten temat w zasadzie Pan 
Przewodniczący Matyja ma – przedstawiał je wczoraj, więc dlaczego jeszcze raz mamy... Dobrze, 
odpowiemy na wszystkie te pytania, tylko powielamy się (...), bo na (...) Radzie Społecznej, której Radnym 
jest Pan (...) Drabek, się to omawia, na Komisji było, mamy jeszcze teraz interpelację w tej samej sprawie. 
Możemy trzema różnymi drogami w tej samej sprawie, tylko że to angażuje siły i zamiast pracować  
to będziemy w trzech miejsca (...) wyjaśnienia dawać.  

O biletomatach mówiłem.  

Sprawa wycięcia drzew w „Prefabecie”. Żadnej decyzji, z tego co wstępnie wiem, nie wydawaliśmy,  
nie znamy sprawy. Wyjaśnimy oczywiście na tyle na ile da się wyjaśnić tę sprawę. Oczywiście dostanie Pan 
wszystkie dokumenty, o które Pan prosi.  

Natomiast ostatni wniosek, który Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor przedstawiła – byłoby dobrze 
doprecyzować, bo ja nie znam na pamięć wszystkich uchwał Rady Miejskiej, i nie wiem czego dotyczą, 
żeby odpowiedzieć dzisiaj. Mogę się tylko domyślać czego dotyczą, nic więcej, a ja nie chcę tutaj 
domysłów prezentować tylko fakty. Także musimy najpierw sprawdzić czego dotyczy ta uchwała, a później 
żeby przystąpić pilnie do sporządzenia tego planu to najpierw musimy stwierdzić, czy jest taka potrzeba  
czy to z czegoś wynika powiedzmy, bo to co tutaj pisze to (...) można wszędzie zapisać, tylko wtedy trzeba 
by miasto zamknąć jakbyśmy tak wszędzie zapisali takie życzenia, które są, to musielibyśmy miasto 
zamknąć, bo w tym mieście nic, oprócz mieszkańców, budynków mieszkalnych, by nie było. Także musimy  
 
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XI/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 września 2015 roku 

 
 

Strona 11 z 43 
VII kadencja RM: 2014-2018 

przeanalizować tę sprawę i wcale nie jest dzisiaj powiedziane, że pilnie przystąpimy do sporządzenia,  
bo najpierw trzeba stwierdzić, czy w ogóle trzeba przystąpić do zmiany planu. Nie wiem, o który plan 
chodzi – to nie pisze tutaj – więc najpierw musimy to sprawdzić.  

Dziękuję bardzo.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„(...) Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.  

Mamy dwa głosy ad vocem.  

Jako pierwszy Pan Radny Grzegorz Puda.” 

 
Radny Grzegorz Puda (ad vocem) 
„Ja tylko krótko chciałbym uszczegółowić moją interpelację odnośnie biletomatów.  

Oczywiście zgadzam się z Panem Prezydentem, tzn. myślę że należy rozpatrzyć i wariant, który 
zaproponowała Pani Radna Małgorzata Zarębska i wariant, który ja zaproponowałem. Otóż pamiętam jak 
na tej sali, na początku wszyscy mieli pytania do tego, w jaki sposób te biletomaty będą funkcjonowały  
i czy to jest dobre rozwiązanie. Więc ja uważam, że na dzień dzisiejszy to jest rozwiązanie bardzo dobre  
i wśród mieszkańców się sprawdza. Co prawda nasze dwa wnioski, pomimo że nie były uzgadniane, 
dotyczą tego samego tematu, natomiast dotyczą trochę innych grup odbiorców. Pierwsza grupa odbiorców 
to są osoby, które dobrze posługują się telefonami i aplikacjami telefonicznymi, więc mogę podejrzewać, 
że są to osoby trochę młodsze, ale nie tylko. Druga grupa osób to są osoby, które na co dzień korzystają  
z biletomatów i kupują bilety w biletomatach, tzn. w ostatnim momencie gdy nie mają innej możliwości 
zakupu biletów na przystankach autobusowych. I z tego co donoszą mi mieszkańcy osiedla Złote Łany, 
biletomat na Złotych Łanach bardzo dobrze się sprawdza – jest to rozwiązanie dla nich bardzo (...) 
ułatwiające życie. I moją intencją jest to, aby ponowić prośbę – bo przecież wiemy, że zwracałem się  
o to do Pana Prezydenta kiedyś – aby w miarę możliwości rozbudowywać tę sieć biletomatów na terenie 
miasta.  

Dziękuję.”                    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Teraz ad vocem Pani Radna Grażyna Nalepa – bardzo proszę.” 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
„Panie Prezydencie, oczywiście dochodzą do mieszkańców informacje w „Magazynie Ratuszowym” czy  
w „Dzienniku Zachodnim”, jednak nie do wszystkich mieszkańców. Tu chodzi szczególnie o te tereny, 
można powiedzieć peryferyjne, gdzie nie (...) w każdym domu jest Internet –  czy nawet u sąsiadów – 
żeby do nich mogło dotrzeć, bo dowiadują się później o (...) ważnych dla nich sprawach już grubo  
po terminie, dopiero jak się zaczyna jakaś interwencja osób; a mogliby wcześniej wnioski złożyć. Ja myślę, 
że opracowania planów to nie są rzeczy powtarzające się co miesiąc, co dwa, bo one są rzadko.  
I (...) chciałabym żeby uwzględnić też taką formę przekazu, bo na pewno (...) dotrze do szerszego grona 
mieszkańców.  

Dziękuję.”   

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Jeśli można od razu odpowiedzieć...”     
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Po pierwsze, Rady Osiedlowe wszystkie są poinformowane, wiedzą o tym (...). A po drugie, może być 
znowu zarzut – ktoś powie: „Ja nie chodzę do kościoła, a w kościele podali to” – przepraszam bardzo,  
ale nie możemy się na takie powiedzmy nabierać sprawy. Rady Osiedlowe wiedzą i wszystkie inne formy 
są podawane. I myślę, że planów zagospodarowania przestrzennego, z całym szacunkiem, ale przez 
ogłoszenia parafialne chyba nie będziemy podawać.”       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Pan Przewodniczący Roman Matyja – bardzo proszę.” 

 
Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, (...)  

moja interpelacja dotycząca działań stomatologicznych na terenie szkoły była z inspiracji, jak Panu 
przeczytałem, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale to jest taka wstępna wiedza, (...) z którą się 
(...) zaznajomiłem, natomiast chcę Panu odczytać takie stwierdzenie, które (...) na portalu internetowym 
się pojawiło, to znaczy, że nie tylko ja się tym tematem zainteresowałem, ale jest tutaj Pani Poseł Nykiel, 
która w swoim oświadczeniu napisała cytuję: „Zakłada on m.in. obniżkę podatku VAT, budowę sieci dróg 
powiatowych, gminnych, ścieżek rowerowych” i tutaj ważny temat: „powrót dentystów do szkół”. To jest 
temat myślę, że ważny skoro Posłowie się tym zajmują, a jeszcze myślę że jeszcze i Panu będzie wiadomo  
– nie tylko to ugrupowanie, myślę że to drugie ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości też ma w tej sprawie 
bardzo jednoznaczne stwierdzenie, że w tym kierunku pójdziemy. Skoro te dwa najważniejsze 
ugrupowania w tym kraju takie stwierdzenia mają, to my jako samorząd powinniśmy w tym kierunku 
zrobić działania wyprzedzające z korzyścią dla mieszkańców, a przede wszystkim naszych dzieci – to jest 
pierwsza uwaga.  

Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Kamienicy Panie Prezydencie, pozwoli Pan, że nie zgodzę się z Pana 
podejściem do rozwoju dzielnicy Kamienica czy (...) rozbudowy szkoły. Szanowny Panie Prezydencie, ten 
temat jest Panu znany od wielu lat. Wie Pan o tym, że ponad 1200 osób podpisało petycję w sprawie 
pozostawianie szkoły w dotychczasowej formie, a potem konsekwencją tej decyzji mieszkańców tej 
dzielnicy i nie tylko mieszkańców był następny krok żeby rozbudować szkołę. I na dowód tego (...) 
przeczytam krótkie dwa zdania Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, cytuję: „Nadal uważamy,  
że najlepszym rozwiązaniem narastającego problemu lokalowego jest rozbudowa sali gimnastycznej przy 
ulicy Karpackiej 127. Proponowana przez władze miasta w „Analizie rozwoju” alternatywna lokalizacja 
szkoły, tj. działka zlokalizowana przy budynku Gimnazjum nr 22 najprawdopodobniej nie dojdzie  
do realizacji. Społeczeństwo Kamienicy jest zdeterminowane do tego żeby wszystkich Radnych, Pana 
Prezydenta przekonać do potrzeby rozbudowania tej szkoły.” Argumenty pozostałe oczywiście nasza 
koleżanka Bleidowicz przedstawiła...”                         

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.” 
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Radny Roman Matyja  
„I jeszcze jedna rzecz dotycząca tutaj sprawy interpelacji Pana Grzegorza Pudy.  

Panie Prezydencie, oczywiście wczoraj na Komisji Budżetu rozmawialiśmy i to bardzo szeroko na temat 
BCO, natomiast w informacji, którą ja przedstawiłem (...) nie było wszystkich punktów czy zapytań, które 
przedstawił Pan Grzegorz Puda. A tak nawiasem mówiąc po raz pierwszy od wielu lat zdarzyła się taka 
sytuacja kiedy na zaproszenie Komisji nie przyszła osoba zaproszona, czyli przedstawiciel naszego szpitala  
i dobrze, że Pan uczestniczył w dyskusji merytorycznej, mądrej, twórczej i zastąpił Pan tego reprezentanta.  

Panie Prezydencie, myślę że należałoby się zastanowić, czy to jest dobra forma traktowania Komisji 
szczególnie Komisji, która będzie chciała pomagać naszemu szpitalowi, ponieważ wiemy jakie mamy 
przyszłoroczne plany rozwoju. Dzięki temu, że Pan był i przedstawił Pan stanowisko miasta, stanowisko 
Pana, to jakoś mogliśmy to przełknąć. Natomiast myślę, że w przyszłości tak być nie powinno.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

Ja chciałem w imieniu Pani Poseł Nykiel podziękować, jeśli mogę też zabrać głos w tej sprawie, za to,  
że czerpiecie Państwo z dobrych wzorców i możemy się tak nawzajem pozytywnie inspirować. Myślę,  
że to jest bardzo dobre zjawisko.  

Wracając do kwestii obecności, nieobecności na Komisji. Już wszyscy Przewodniczący myślę dostali moje 
pismo w tej sprawie, ponieważ tutaj po analizach prawnych zwrócono mi na to uwagę, że Radę Miejską  
na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Rady Miejskiej i do niego należy kierować zaproszenia 
zewnętrzne, bo mogą być zignorowane po prostu; nie dlatego, że ja jestem jakiś taki ważny czy aktualny 
przewodniczący – tak wynika z prawa. Tak samo (...), jeżeli Rada zaprasza kogoś z podwładnych Pana 
Prezydenta powinna to kierować przez Pana Prezydenta. Ale to tylko taka dygresja formalna.  
Pan Prezydent czeka w kolejce, myślę że udzielimy mu pierwszeństwa.  

Bardzo proszę.”       

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„Ja bardzo bym prosił, żeby takich populistycznych wystąpień nie robić, bo one nic nie wnoszą nowego...” 

     
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Chodzi o wypowiedź Pana Radnego czy moją (...)?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult 
„ (...) Panie Przewodniczący – cieszę się, że Pan ma dobry humor. Odpowiadam Panu Radnemu Matyi.  

Proszę konkretnie powiedzieć: jak Pan sądzi, mamy budować gabinety stomatologiczne w szkołach? Proszę 
konkretnie powiedzieć, bo na okrągło takie populistyczne wypowiedzi nic nie dają. Są dwie drogi – albo 
miasto zbuduje, albo ktoś sobie zbuduje, któryś stomatolog. Możemy miejsca udostępnić w szkołach, jeśli 
ktoś będzie chciał zbudować sobie gabinet stomatologiczny w szkole. Jak powiedziałem – dwa takie (...) 
funkcjonują w tej chwili, ale komercyjnie. A nie na okrągło (...) mówić, że „trzeba robić”. Ale kto ma robić? 
Co ma robić? Bo to, że kilka punktów nam Narodowy Fundusz daje to o niczym nie świadczy. Naprawdę 
nie chcę się w to wdawać, bo nie chcę przeciągać sprawy. Już Narodowy Fundusz Zdrowia i Minister pakiet 
onkologiczny zrobili, na którym wszystkie szpitale w Polsce straciły kilkadziesiąt czy kilkaset milionów 
złotych. Tak że proszę takich argumentów nie używać. Konkretnie – co mamy budować? Gabinety 
stomatologiczne w szkołach miasto ma budować? Nie wiem ile kosztuje budowa takiego gabinetu  
– 100, 150, 200 tys. zł? Mamy takie coś robić? Dzisiaj jest opieka – dostanie Pan odpowiedź pełną – jest 
dzisiaj opieka zapewniona, bo są pielęgniarki w szkołach, one kierują do stomatologów (…). Opieka to nie 
znaczy, że wszystko musi być na miejscu, że gabinet stomatologiczny, lekarski musi być na miejscu (...). 
Ta opieka jest.  
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Sprawa szkoły – następna populistyczna wypowiedź. Ja podałem dane, że nawet klasy, które są,  
są niezapełnione, są puste klasy (...). Nie ma dzisiaj naboru (...), więc w związku z tym trzeba rozbudować 
szkołę. Nie ma naboru na to, co jest na dzisiaj, ale będziemy rozbudowywać szkołę, bo Komitet Społeczny 
tak sobie chce, i będą puste klasy. Dobrze – Komitet może sobie chcieć, tylko że Komitet pieniędzy  
nie daje, tylko my dajemy pieniądze, a my jesteśmy po to żeby patrzeć jak racjonalnie wydawać miejskie 
pieniądze, nie jak ktoś chce, tylko tam gdzie potrzeba. Na dzisiaj, jak powiedziałem, ponad 50%  
z obwodów w szkole podstawowej i w gimnazjum nie zgłosiło się do tych szkół. Są puste klasy dzisiaj w tej 
szkole – i w gimnazjum, i w szkole podstawowej. Dziesięć komitetów społecznych może jeszcze być, tylko 
jeszcze najpierw dzieci muszą być w tych klasach. (...) Proszę takich populistycznych wystąpień nie robić, 
bo to nie robi dobrej atmosfery. Dane są i my musimy się opierać na danych, a nie na chciejstwie, 
szczególnie że ktoś chce czyjeś pieniądze wydać. Swoje niech Komitet Społeczny wyda na puste klasy, tam 
gdzie nie ma uczniów – my tego na pewno nie będziemy robić.  

Sprawa, którą wyjaśnił Przewodniczący. Myślę, że pewien tryb zapraszania czy komunikowania się,  
czy z kierownictwem poszczególnych jednostek miejskich, czy z naczelnikami jest przyjęty – ustawa na ten 
temat mówi kto kogo reprezentuje, kto wydaje polecenia. Tutaj ja nie wiem na przykład kogo 
Przewodniczący Komisji zapraszają. Jak nie idzie to przeze mnie to wtedy ja nie mogę za to odpowiadać. 
Proszę nie do mnie kierować tę uwagę.  

Tyle, dziękuję bardzo.”             

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo.  

Kolejne głosy ad vocem. Chciałem tutaj nagrodzić za cierpliwość Panią Radną Zarębską, która zgłosiła się 
normalnie do głosu (…) – to nie jest uprzywilejowany głos, ale bardzo proszę o wypowiedź.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska     
„Dziękuję bardzo.  

Ja chciałam przyłączyć się do głosu Pana Pudy. To fakt, nie uzgadnialiśmy tego wniosku dotyczącego 
biletomatów i elektronicznej dystrybucji biletów, ale są to dwa wnioski, które się nie wykluczają  
a uzupełniają.  

I druga kwestia, chciałam Panu Prezydentowi podziękować za pozytywne ustosunkowanie się do (...) 
Europejskiego Wyzwania Rowerowego – dziękuję serdecznie.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję bardzo. I znowu wracamy do głosów ad vocem. Pamiętajmy, że można go, według naszego 
Statutu, używać tylko raz (...).  

Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor (ad vocem)   
„Dziękuję bardzo.  

Chciałam się tu odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Matyi odnośnie stomatologii, bo reprezentuję, jak 
Państwo wiecie, środowisko medyczne. Próchnica jest niebagatelnym problemem w ogóle jeszcze w Polsce 
i myślę, że tęgie głowy już o tym myślały co z tym zrobić, żeby tej próchnicy nie było. Tak jak Pan 
Prezydent powiedział, stomatologia jest skomercjalizowana, działa zupełnie prywatnie, częściowo  
na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W krajach europejskich działa to tak, że dzieci dostają  
– w niektórych krajach, nie przytoczę teraz dokładnie, bo musiałabym się przygotować do tej wypowiedzi 
– że na przykład dzieci, które przechodzą z klasy do klasy muszą mieć zaświadczenie od stomatologa  
o wizycie profilaktycznej. Z tego co wiem na terenie Bielska działa pogram profilaktyczny, dzieci  
są dowożone autobusami ze szkół do gabinetów stomatologicznych gdzie odbywają się przeglądy, 
natomiast najważniejszy jest wynik tej sprawy, a więc stan uzębienia naszej młodzieży. Tutaj częściowo  
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są zaangażowani rodzice. Na pewno nośniki informacji, edukacja, środowiska lekarskie mają tutaj duży 
wpływ, natomiast myślę że w Komisji branżowej moglibyśmy się takim problemem profilaktycznym zająć 
na posiedzeniach Komisji Zdrowia.  

Dziękuję bardzo.”                      

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Ad vocem również Pan Przewodniczący Roman Matyja.”   

 
Radny Roman Matyja (ad vocem) 
„Ja się zgodzę z końcowym zdaniem Pani Przewodniczącej Komor i taki był zamiar mojej interpelacji, aby 
podejść do tego tematu. A ponieważ zrobiłem to z inspiracji, jeszcze raz powtórzę, Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz cytowanej Pani Poseł czy też programu, którym kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, 
myślę że to wszystko jest zbieżne i wcześniej czy później Panie Prezydencie (...) ponad podziałami do tego 
tematu wrócimy. Ja nie mówię, że ja mam receptę na to, natomiast zaproponowałem, że (...) powinniśmy 
wystąpić do środowisk medycznych zachęcając ich do podjęcia wspólnych działań, to znaczy wywołać 
dyskusję, zanalizować temat, a być może to będą tylko punkty itd. To jest temat wstępny i w takim 
kierunku to powiedziałem.  

Natomiast nie zgodzę się z wypowiedzią Pana Prezydenta, że moja wypowiedź – myślę że spójna – 
dotycząca rozbudowy Szkoły w Kamienicy była populistyczna. Jak Pan widzi, Panie Prezydencie, wszyscy 
Radni tego (...) okręgu podpisali się pod tą petycją. To jest oczywiście z inspiracji nie tylko tych środowisk 
związanych z organizacją czy rozbudową szkoły, również z inspiracji mieszkańców (…). Ja mam 
świadomość współpracując z Panem, że Pan pieniędzy nie wydaje od tak sobie lekko i za to Pana 
szanujemy, natomiast bardzo bym prosił żebyśmy podchodzili również do tego tematu w sposób nie taki  
zero-jedynkowy, rozbudowy szkoły, tylko żebyśmy otworzyli tę dyskusję, bo wcześniej czy później (...) 
dzielnica Kamienica będzie potężną dzielnicą, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców. I to, że dzisiaj mamy taką 
sytuację to nie znaczy, że tak będzie nadal.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę, że w trybie ad vocem wypowiedź powinna mieścić się zgodnie  
z Regulaminem w 1 minucie (...), ale przecież możemy czasami, jeżeli sprawy są ważne, przedłużyć.  
Czy Pan Prezydent jeszcze chciał zabrać głos?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult    
„Tak, bo...”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Czyli nie kończymy tego wątku?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult    
„Tak, bo końcówka Pana Radnego była taka, że praktycznie wszystkie dzielnice, a przynajmniej niektóre 
dzielnice powinny wystąpić, że też się dynamicznie rozwijają. Mogę tutaj wymienić kilka dzielnic, które się 
bardzo dynamicznie rozwijają – trzeba w tych dzielnicach budować szkoły. Na razie co prawda puste  
są tam klasy niektóre, niepełne, ale trzeba budować. Dlaczego (...) w Kamienicy mamy pierwsze budować? 
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Niech Pan Radny najpierw załatwi z Radnymi i z Komitetem żeby ta trzecia klasa się utworzyła, którą 
daliśmy – i nie ma tej klasy, w ogóle nie można utworzyć klasy. Więc proszę załatwić najpierw żeby 
utworzyć tą trzecią klasę – to jest (...) minimum żeby ta szkoła w ogóle mogła funkcjonować – a później 
mówić o rozbudowie. Państwo mówicie o rozbudowie, a ta szkoła, która jest w tej chwili, jest pustawa. 
Naprawdę, delikatnie mówiąc, to jest nielogiczne.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Ja myślę, że przede wszystkim żeby te dzieci były, to trzeba było wiele (...) lat wcześniej działać.  

Myślę, że (...) punkt „Interpelacje i wnioski Radnych” został wyczerpany.”   
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 4: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

Przy okazji chciałem powitać Pana Posła Stanisława Piętę, który dotarł w międzyczasie. Serdecznie witamy.  

Wiem, że (…) głos chciała zabrać Pani Poseł Małgorzata Pępek.  

Bardzo proszę.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoko Rado, zaproszeni goście, Panie Pośle, 

ja nie zawsze bywam na sesjach Rady Miasta, ale nie znaczy, że nie chcę być, tylko sesje zawsze 
odbywają się we wtorki, a ja pracuję w trzech Komisjach: w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wystawię Pani usprawiedliwienie.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…i w sejmowej Komisji [Polityki] Senioralnej – i właśnie we wtorki te Komisje się odbywają. Ale to nie 
znaczy, że nie mam kontaktu z mieszkańcami miasta (…) Bielska. Moje biuro poselskie znajduje się  
na ulicy Mostowej 1 i czynne jest codziennie od godz. 9.00 do 15.00, tak że mam stały kontakt  
z mieszkańcami. I ostatnio byłam na spotkaniu w dzielnicy Lipnik i mam gorącą prośbę do Rady Miasta,  
do Prezydenta, aby pochylić się na wnioskiem, który tam wpłynie, odnośnie budowy (…) kruszarni betonu.  

Mieszkańcy są niezwykle zaniepokojeni – i będzie tutaj wydawana decyzja oddziaływania na środowisko –  
i trzeba by było naprawdę nad tym się zastanowić, czy to jest konieczna inwestycja, czy ta inwestycja jest 
aż tak bardzo potrzebna. I mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie inwestycje będą realizowane na tym 
terenie, ponieważ jest tam niepokój, niepotrzebnie mieszkańcy są niedoinformowani. I również wniosek  
o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie wiem czy jest aż tak bardzo 
konieczny? W mojej ocenie to są dodatkowe środki finansowe przeznaczone z budżetu miasta, a można 
inwestycje realizować takie, które nie zakłócają spokoju mieszkańcom danej dzielnicy.  

Tylko tyle chciałam powiedzieć. 

Życzę Państwu owocnych obrad. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Serdecznie dziękujemy Pani Poseł. 

A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Posła Stanisława Piętę.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam, czy można by od razu odpowiedzieć Pani Poseł? Coś przedłużamy?”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przepraszam Pana Posła (…).  

Jeśli można.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja się cieszę, że Pani Poseł się zajmuje tu sprawami naszymi miejskimi, natomiast ja myślę, że mimo 
wszystko – to tak do wszystkich Posłów – że generalnie jednak zadaniem Posłów powinno być tworzenie 
dobrego prawa, bo my walczymy, męczymy się ze złym prawem.  

Ja byłem dzięki Pani Poseł zaproszony na posiedzenie… – tu niedaleko Bielska-Białej była Komisja 
samorządowa Sejmu, miałem tam takie wystąpienie. Chcę Pani Poseł powiedzieć, że nic z tego 
wystąpienia, co było obiecane, nic nie zostało załatwione (…). Ustawa tzw. prezydencka – mieliśmy być 
poproszeni na posiedzenia podkomisji, nie zostaliśmy poproszeni. Projekt ustawy się znalazł w Sejmie,  
bez konsultacji, mimo że środowiska samorządowe miały tutaj stanowiska jednoznaczne – w całej Polsce.  
Była sprawa (…) taka bardzo (…) żywotna, sprawa która funkcjonuje w (…) całej Polsce – nie znalazła  
na dzisiaj wyjścia – to jest sprawa funkcjonowania SKO, gdzie mi obiecała Pani Przewodnicząca 
podkomisji, że tę sprawę w tej sesji podejmie się; zresztą nie tylko ona mówiła o tym. To jest ustrojowa 
sprawa, która jest na dzisiaj w kraju niezałatwiona i wszyscy fachowcy, prawnicy, profesorowie, wszyscy 
twierdzą, że coś z tym trzeba zrobić i obiecane miałem, że będzie to zrobione, bo to dotyczy całego kraju, 
nie Bielska-Białej – nie tknięto sprawy, niezałatwione.  

Ja myślę Pani Poseł, że byłoby dobrze, żeby się zajmować jednak właśnie tworzeniem prawa, bo jest chore 
to prawo w wielu punktach i niestety wszystkie nasze jakieś wystąpienia, materiały, które przekazujemy, 
jak widać z tego, nic nie dają. Tak że myślę, że Pani Poseł – byłoby dobrze – (…) kruszarnią to się Radni  
i ja zajmiemy (…), a Pani Poseł żeby się zajęła tym, jak funkcjonuje SKO na dzisiaj i innymi sprawami  
po prostu ustrojowymi, bo naprawdę to nas boli. Tutaj często mamy problemy, ale nie z sobą, tylko z tym, 
że mamy chore prawo i to prawo później staramy się tu interpretować albo każdy na swój sposób zaczyna 
interpretować, a prawo powinno być klarowne. Dałem tyko dwa przykłady, a mogę tych przykładów dać 
więcej. To jest przykład, mówiłem o tym, że dzisiaj jest niezałatwiona sprawa i każdy sobie pisze co chce  
– minister co innego i organizacje pracodawców co innego – że nie ma dzisiaj kto stwierdzić zgonu 
mieszkańca w Polsce. Problem jest niezałatwiony na dzisiaj. Po siedemdziesięciu latach taki żywotny 
problem dla każdego – bo każdego to spotyka, że ktoś mu umiera – jest na dzisiaj niezałatwiony  
po prostu. Ja sobie koresponduję, każdy mi inną odpowiedź daje, tylko sprzeczną ze sobą, żąda się żebym  
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koronera zatrudnił w mieście, gdzie nie ma takiej specjalizacji w ogóle w Polsce na razie w medycynie, 
gdzie nie ma w wykazie zawodów takiego zawodu, i piszą mi to wszyscy wielcy ludzie w tym kraju, właśnie 
z Warszawy. Naprawdę są takie sprawy, którymi się byłoby dobrze żeby się Posłowie zajęli, a my zajmiemy 
się kruszarnią i planami zagospodarowania tutaj na dole.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

I Pani Poseł w trybie ad vocem. 

Bardzo proszę. 

My tu mamy minutę, nie wiem jak w Sejmie, no ale…”. 

 
Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Nie będziemy Panie Prezydencie polemizować.  

Bardzo dziękuję, że mnie Pan pouczył co Poseł ma robić. Ja wiem co mam robić i wiem o tym, kto mnie 
wybrał i wiem z kim mam współpracować i jaki kontakt mam mieć z mieszkańcami mojego regionu. 

Jeśli chodzi o ustawę, której Pan jest przeciwny, o współdziałaniu w samorządzie, to życzyłabym sobie 
żeby ta ustawa przeszła. Wtedy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci wychodziliby z gabinetów  
i spotykaliby się z mieszkańcami i rozmawialiby – bo niektórzy się zamykają i wtedy właśnie  
są te problemy, że na zaproszenie mieszkańców muszą jeździć posłowie, ponieważ mieszkańcy do kogoś 
muszą wreszcie przyjść. Ja (…) podsumowałam ten rok – do mnie zgłosiło się, tu do biura poselskiego  
w Bielsku, około 700 mieszkańców, więc problemy są. Jeżeliby nie było problemów, to nie byłoby 
mieszkańców w biurach poselskich. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Pani Poseł. 

Bardzo proszę – Pan Poseł Stanisław Pięta.”. 

 
Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Widok, którzy są zaniepokojeni inwestycją budynku wielorodzinnego, 
która ma powstać pod numerem __. Otóż mieszkańcy zwracają uwagę, że ta inwestycja zaburza charakter 
zabudowy, naraża ich na poważne trudności, gdyż jest to wąska uliczka, a zamieszkanie w tym budynku 
przez kilka czy kilkanaście rodzin będzie generowało bardzo poważne problemy, chociażby związane  
z parkowaniem samochodów na chodnikach. Polecam łaskawej uwadze ten problem, uwadze Pana 
Prezydenta. 

Proszę Państwa, kończy się VII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej. Z tego miejsca chciałbym gorąco 
podziękować za współpracę, za wszystkie zaproszenia, które otrzymywałem od Pana Przewodniczącego, 
Pana Prezydenta na różnego rodzaju uroczystości, inicjatywy miejskie. Bardzo dziękuję. Nie wiem,  
czy w tym charakterze będę miał zaszczyt spotykać się z Państwem, bo wiedzą wszyscy, którzy 
kandydowali w wyborach, zależy to od Opatrzności i wyborców, niemniej jednak chciałbym o trzech 
rzeczach powiedzieć, o trzech rzeczach, które leżą mi na sercu. 
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Pierwsza sprawa, to proszę Państwa uważam, że w Bielsku-Białej powinien powstać, powinien zostać 
zbudowany pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Druga sprawa. Uważam, proszę Państwa, że w Bielsku-Białej powinien być odsłonięty pomnik 
upamiętniający żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy na tym terenie walczyli z komunistyczną 
okupacją po wojnie.  

I ostatnia rzecz. Proszę Państwa, kilka lat temu już, była inicjatywa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
nazwania jednego z rond imieniem śp. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej, który jak 
wszyscy wiemy, zginął tragicznie w Smoleńsku. Pan Prezydent Lech Kaczyński, na zaproszenie zresztą 
Pana Prezydenta Jacka Krywulta, gościł w naszym mieście, tutaj mieliśmy okazję w tej sali się spotykać. 
Wydaje mi się, że nie jest to jakiś specjalnie wygórowany postulat, by upamiętnić tego wybitnego polityka 
w naszym mieście. 

Dziękuję za uwagę.  

Pozdrawiam Państwa serdecznie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

Dziękuję bardzo Panie Pośle. 

Myślę, że jeżeli nadszedł czas pożegnań, to w imieniu Rady Miejskiej również dziękuję Panu za już nie 
pierwszą przecież kadencję współpracy. I tak, jak Pan powiedział, wszystko w rękach wyborców. Myślę,  
że wszystkim będzie miło też Pana gościć ponownie. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja bardzo krótko. 

Odnośnie tej pierwszej sprawy, którą Pan poruszył. Pan mówi „mieszkańcy” – powtórzył Pan kilkakrotnie  
w liczbie mnogiej. Dotychczas mam wystąpienie tylko jednego z mieszkańców, który zresztą dzisiaj zapisał 
się również do głosu. Ja nie chcę uprzedzać sprawy, ale myślę, że byłoby dobrze, gdyby Pan Poseł się 
zapoznał z korespondencją, którą ten obywatel z nami prowadzi. Jaki finał jest to powiem w „Sprawach 
różnych” – (…) na dzisiaj jaki jest finał przynajmniej – a jaki będzie to zobaczymy, ale to już inne ograny 
będą o tym decydowały. 

Natomiast (…) ja nie chciałbym się ustosunkowywać do tych pomników wszystkich. Ja chcę powiedzieć,  
że chyba tu w hallu jest pomnik, (…) kopia pomnika, którą wcześniej – to nie ja – jeszcze poprzednie 
kadencje (…) przygotowały – jest przygotowane wszystko pod pomnik św. Mikołaja. Nie robimy go też 
dzisiaj, bo myślę, że (…) dzisiaj nie jest czas na pomniki chyba najlepszy, ale to jest moje zdanie.  Myślę, 
że będzie okazja jeszcze rozmawiać na ten temat. Myślę, że nie jest okazja żeby same pomniki, bo byśmy 
same pomniki tylko robili, a jednak potrzeby jak widać mieszkańców są różne, inne i trzeba pamiętać  
o wielu sprawach oczywiście, co nie znaczy, że od razu musimy (…) pomniki stawiać. Ale to jest moje 
zdanie. Myślę, że to nie jest temat dzisiaj do dyskusji szerszej. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.”. 
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Ad 5 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 5, tj. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku  
– Sprawozdanie Nr (...) 19.  

Bardzo proszę – Pan Sekretarz, tak?” 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
„Nie. Pani Skarbnik.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Pani Skarbnik. Z wykonania budżetu nie z działalności – przepraszam.”  

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

„Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku”, jak również „Informacja  
o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej” zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, na podstawie zawartej w ustawie o finansach publicznych.  

I jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu: dochody za pierwsze półrocze zostały wykonane  
w wysokości 55,29% (jest to porównywalny procent w stosunku do roku ubiegłego, analogicznego 
okresu), w tym dochody własne 52,38% (…), dochody własne gminy i powiatu stanowią (...) ponad 60%. 
Jest to w zasadzie, w stosunku do ubiegłego roku – tego analogicznego okresu – o 2% większy udział 
dochodów własnych wykonanych w całym budżecie.  

Jeśli chodzi (...) o dochody: w zasadzie z tego co już powiedziałam nie wynika – ponieważ jest wykonanie 
wyższe niż wynika z upływu czasu – nie ma jakiegoś większego zagrożenia, że te dochody ogółem nie 
zostaną zrealizowane. Mogą być ewentualnym problemem, chociaż jeśli sądzić po roku ubiegłym,  
też w zakresie PIT-ów jest to wykonanie porównywalne do ubiegłego roku i jeżeli sytuacja by się 
powtórzyła to również jest szansa, że te dochody również zostaną zrealizowane, jeżeli oczywiście nie 
nastąpi jakieś załamanie tych wpływów, bo one nie są zależne od miasta.  

W zasadzie, jeśli chodzi o wydatki to one zostały wykonane na poziomie 43,75%. Również jest  
to porównywalne wykonanie z (...) ubiegłorocznym półroczem i tutaj wydatki bieżące prawie 49%, czyli  
w zasadzie można powiedzieć, że wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z upływem czasu. Jeżeli 
chodzi tylko o ewentualnie wydatki remontowe, które dotyczą nie tylko bieżących (...) spraw – usuwania 
awarii, ale również remontów dróg – one są przeważnie realizowane w drugim półroczu. I to samo dotyczy 
wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, które są na poziomie 16%. Jak wiadomo pierwsze półrocze 
jest to okres kiedy są głównie przeprowadzane procedury przetargowe bądź ewentualnie (...) większość 
zadań jest w początkowej fazie realizacji i te płatności występują przeważnie w drugim półroczu,  
a zwłaszcza w czwartym kwartale tego roku.  

Sprawozdanie to, jak również (...) informacja o wieloletniej prognozie finansowej zostały zaopiniowane 
przez I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinia o tych dokumentach jest pozytywna.  

Dziękuję.”                       
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Dodam też, że (...) to sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miejskiej, poza 
Komisją Rewizyjną – zostało ono przyjęte.  

Nie widzę głosów w sprawie. W takim razie głosujemy.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania zawartego w Druku Nr 19. Dziękuję.  
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Informuję, że (...) sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”   

 
Ad 6 
Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Bielska-Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 6 – Sprawozdanie Nr 20, tj. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”.  

Bardzo proszę ponownie o przybliżenie.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej” mówi o zmianach tej prognozy jakie 
miały miejsce w trakcie pierwszego półrocza w zakresie zarówno dochodów, przychodów, jak i wydatków  
i rozchodów, jak również o zadaniach, które są – zarówno zadania bieżące, jak i majątkowe – które 
oczywiście równocześnie są ujęte w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu”, ale ponieważ są to zadania 
wieloletnie istnieje obowiązek jakby przedstawiania ich w odrębnym dokumencie. I tutaj też jest mowa  
o realizacji tych zadań zarówno bieżących – na jakim one są etapie. Szczegółowo jest omówione każde  
z zadań: jaki jest etap jego realizacji, jaki jest procent wykonania i jakie są ewentualne zagrożenia.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Podobnie jak w przypadku poprzedniego sprawozdania te same Komisje obradowały nad tekstem tego 
sprawozdania i je przyjęły.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za (...) przyjęciem Sprawozdania Nr 20. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.” 
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 7 – Druk Nr 180, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok.  

Ponownie bardzo proszę Panią Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

uchwała zwiększająca i zmniejszająca budżet roku 2015. I z takich głównych zmian w tej uchwale, główne 
zmiany dotyczą przede wszystkim:  
� wprowadzenia do budżetu środków, które wygospodarował BBOSiR – z przeznaczeniem na realizację 

zadań przez tę placówkę,  
� wprowadzenie do budżetu środków unijnych w związku z zawarciem umowy dotyczącej projektu 

„Realizacja zadań instytucji pośredniczącej RIT-u subregionu południowego województwa śląskiego  
w ramach pomocy technicznej” i związane z tym po prostu zmiany w budżecie,  

� wprowadzenie środków, które uzyskała „Oświata” z różnych tytułów w zakresie działu 801, czyli 
„Oświata i wychowanie” – z przeznaczeniem na potrzeby placówek, które uzyskały te dochody,  

� zwiększenie środków na Środowiskowe Centrum Pomocy z przeznaczeniem dla tej jednostki  
– są to środki z tytułu rozliczenia ogrzewania za rok 2014.  

Dział „Pomoc” z kolei to są środki, które – wyższe dochody bądź ewentualnie odszkodowania czy 
darowizny – które uzyskały placówki pomocy społecznej, z wnioskami o przeznaczenie tych środków 
uzyskanych dla tych placówek. Również taka sama sytuacja dotyczy żłobka miejskiego, gdzie 
odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie i bramę (...) jest wprowadzane do budżetu z przeznaczeniem  
na likwidację tej szkody.  

W „Edukacyjnej opiece wychowawczej” drobne zmiany dotyczące wpływów i wydatków na niewielką 
kwotę.  

Wprowadzenie środków, które uzyskaliśmy od Marszałka Województwa Śląskiego, związanych  
z ochroną środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.  

W dziale „Kultura fizyczna” jest tutaj oczywiście kolejne zwiększenie dotyczące dochodów i wydatków jakie 
uzyskał BBOSiR z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe tej placówki.  

Zwiększenie wydatków w sumie na 1 mln 824 tys. z przeznaczeniem:  
� po pierwsze na dotację dla MZK na zakup (…) używanych autobusów,  
� na „Pomoc społeczną”,  
� na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” – chodzi tutaj o Biuro Gospodarki Odpadami –  

na zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła,  
� jak również dla „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” – dla BCK-u i Książnicy Beskidzkiej.  

Zmniejszenia dotyczą również działu „Oświata” gdzie po prostu z mniejszymi niż planowano dochodami 
wiąże się zmniejszenie również wydatków. W związku z zawarciem aneksu do umowy na projekt unijny 
również są odpowiednie korekty. I to samo dotyczy aktualizacji aneksu do umowy dotyczącego aktualizacji 
do programu SEAP, w kierunku przekształcenia w plan gospodarki niskoemisyjnej.  

I to zmniejszenie dotyczy również wydatków, które są związane z rewitalizacją Starówki. W związku  
z oszczędnościami w przetargach planuje się te środki przeznaczyć na inne cele – na sfinansowanie tych 
zwiększonych wydatków, o których już mówiłam, na kwotę 1 mln 800 tys.  

I zmiany w tej uchwale również dotyczą projektów unijnych, czyli te projekty unijne (…), które były 
wprowadzane. Proponuje się dokonać zmian odpowiednich załączników, gdzie mamy (…) wymienione 
imiennie te projekty z udziałem środków unijnych.  

Jak również zmiany dotyczą zakładów budżetowych, czyli MZK – po pierwsze związanych z dodatkową 
dotacją, jak również z przeniesieniem środków własnych MZK (…), środków własnych z bieżących,  
na wydatki majątkowe, czyli w sumie na zakup 10 sztuk używanych autobusów. Zmiany dotyczą również 
ZGM-u w zakresie przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – na remonty.  

Dziękuję.”    
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem tej uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; (…) Budżetu, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”       

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 8 – Druk 181, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok.  

Bardzo proszę – ponownie Pani Skarbnik.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,  

tu jest zmiana (…) w zakresie dochodów – jest ona na wniosek Miejskiego Zarządu Oświaty – drobne 
kwoty przenoszone pomiędzy rodzajami, źródłami dochodów, w celu dostosowania planu do wykonania,  
do przewidywanych wpływów.  

Zmiany dotyczą również „Oświaty” w zakresie wydatków – chodzi o środki, którymi dysponuje Wydział 
Inwestycji. W związku z tym, że nie ma możliwości wykorzystania środków na realizację zadania 
inwestycyjnego „Wykonanie kotłowni w Przedszkolu nr 43”, proponuje się te środki przenieść  
na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego na placu Ratuszowym 5.  

W zakresie „Oświaty” również wniosek o przesunięcie środków (…) pomiędzy działami „Oświaty”, czyli 801, 
854. Ta sama sprawa dotyczy działu „Pomocy społecznej” – przesunięcie środków na uzupełnienie 
niezbędnych potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, i również w Powiatowym Urzędzie 
Pracy pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.  

Dziękuję.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowały trzy Komisje: Edukacji i Kultury; Zdrowia, Polityki Społecznej Sportu; 
oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”       
    



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.11.2015  Załącznik Nr 4 
 do protokołu Nr XI/2015 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu 22 września 2015 roku 

 
 

Strona 25 z 43 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 9 – Druk Nr 182 z korektą, jak również korekcie podlegały załączniki nr 1 i 2, 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”.  

Ostatni raz Pani Skarbnik – chyba jeszcze nie ostatni, właśnie.”   

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący…” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Chciałem Pani dać nadzieję, ale niestety.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści.” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Trudno.  

Proszę Państwa,  

jeśli chodzi o korektę ona dotyczy tylko jednego punktu, a mianowicie (…) zadania pn. Remont ulicy 
Sikornik. Natomiast w związku z tym, że te zmiany są dość duże, dlatego jest konieczność zmiany tych 
dwóch załączników – załącznika nr 1 i 2 – ale jest to związane tylko z tym jednym zadaniem.  

Natomiast jeśli chodzi o całość uchwały – zmiany w tej uchwale są związane przede wszystkim  
z wprowadzeniem skutków, które dotyczą zadań, które były omawiane przy uchwale zwiększającej budżet; 
ponieważ to są zadania wieloletnie – muszą być oczywiście zapisane odpowiednio w „Wieloletniej 
prognozie finansowej”. Jak również zmiany są związane ze zmniejszeniem na przykład limitu zobowiązań 
„Internet oknem na świat”, gdzie w związku z zawartymi umowami istnieje konieczność zmniejszenia limitu 
zobowiązań. A ponadto w tej uchwale dodaje się nowy punkt (…), ponieważ planuje się złożyć wniosek, 
„Aktywni 50+” w ramach RPO Województwa Śląskiego; środki własne na wkład własny zabezpieczone. 
Celem tego projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 50+.  

Poza tym (…) zmiany dotyczące innych projektów są związane z Miejskim Zarządem Dróg i to są zmiany 
pomiędzy zadaniami, które realizuje Miejski Zarząd Dróg, czyli przeniesienie zaoszczędzonych środków 
głównie na budowę chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych, jak i to zadanie – o którym 
już wcześniej mówiłam – z uwzględnieniem korekty, „Remont ulicy Sikornik”.  

Dziękuję.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; Komisja 
Mieszkalnictwa; Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu; oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem 
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”       
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego 
jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 10 – Druk Nr 178, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Bielska-Białej i jego 
jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny.  

Bardzo proszę o przedstawienie treści (…).” 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

tą uchwałą proponuje się doprecyzowanie czy zmianę § 5 tej wcześniejszej uchwały o zasadach 
umarzania. I chodzi tutaj o to, żeby w tym paragrafie doprecyzować kompetencje dotyczące umarzania. 
Chodzi o to, że – dotychczas było i jest – proponuje się, że: w zakresie kwoty 3 tys. takie kompetencje 
posiadają kierownicy jednostek podległych, powyżej tej kwoty oczywiście Pan Prezydent, z zastrzeżeniem 
ust. 4, który brzmi: „Jeżeli dana należność przekracza kwotę 100 tys. zł jej umorzenie, odroczenie terminu 
spłaty lub rozłożenie na raty spłat w całości lub w jakiejkolwiek części wymaga uprzedniej zgody Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej.”.  

(…) Ponieważ ta uchwała musi być opiniowana przez UOKiK, została ona tam skierowana i UOKiK zwrócił 
nam uwagę, aby doprecyzować jeszcze § 4 pkt 1 tej uchwały (...), dokładnie do brzmienia związanego  
z (...) odpowiednimi zapisami ustawy, jak również dodać pkt 9 § 9, gdzie wskazać, że uchwała ta będzie 
obowiązywała do 30 czerwca 2021 roku z uwagi na to, że przepisy dotyczące pomocy publicznej, jakie 
obecnie obowiązują, będą do tego czasu obowiązywały.  

Dziękuję.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję. (...)  

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; oraz Zdrowia, Polityki  Społecznej i Sportu wydały 
opinię pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”    

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych 

         
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Przechodzimy do punktu nr 12 porządku obrad – Druk Nr 174, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.  

Bardzo proszę – Pani Dyrektor Ciaciura.”   
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

pobyt w mieszkaniu chronionym jest świadczeniem z pomocy społecznej i ustawa o pomocy społecznej 
określa też, że rada gminy ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt,  
m.in. w mieszkaniach chronionych. Na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała z kwietnia 2007 roku  
i w załączniku do tej uchwały są określone zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.  

Z uwagi na fakt, że rozwijamy tę formę pomocy w naszym mieście i aktualnie funkcjonuje już 6 mieszkań 
chronionych (2 mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 dla wychowanków opuszczających 
pieczę zastępczą i 2 – które zostały uruchomione końcem 2014 roku i w bieżącym roku – dla (...) matek 
bezdomnych, które korzystały ze schronienia w domu dla bezdomnych), w związku z tym zaistniała 
konieczność wprowadzenia zmian, uporządkowania obowiązującej od 2007 roku uchwały. W związku z tym 
w załączniku do projektu proponowanej uchwały uszczegółowiono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach, jak również doprecyzowano jak będą wyliczane koszty pobytu.  

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.”            

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
„Bardzo dziękuję.  

Nad projektem uchwały obradowała (…) Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, jak również 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie  
są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem 
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Jednogłośnie uchwała została podjęta.”  

 
Ad 12a 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała 
udziałów w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy do punktu nr 12a wprowadzonego dzisiaj do porządku obrad – Druk Nr 184, tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała udziałów  
w P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.  

Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały Panią Naczelnik (...).”  

 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Pani Aleksandra Podsiadlik 
„Szanowni Państwo,  

przedstawiamy projekt uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia udziałów 
w P.K. „Therma”.  

Jest to uchwała, która nie pozwala na zbycie udziałów, a jedynie ma charakter taki, jak powiedziałam, 
intencyjny, informujący o tym, że taka sprawa jest w toku, ponieważ do miasta wpłynęła deklaracja 
gotowości nabycia udziałów od gminy udziałów w P.K. „Therma” od Spółki grupy PGNiG – Spółki PGNiG 
„Termika”. Jest to spółka podległa Skarbowi Państwa i chcielibyśmy podjąć rozmowy z tą Spółką. Niemniej 
jednak „Therma” jest dla miasta strategicznym podmiotem, dlatego też przedstawiamy tę uchwałę, aby 
poinformować Państwa, że taka sprawa ma miejsce.  
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Ponadto, należy tutaj zaznaczyć, że w umowie Spółki „Therma” zapisane jest prawo pierwszeństwa 
nabycia udziałów przysługujące obecnym wspólnikom, czyli zarówno gminie jak i drugiemu wspólnikowi  
– Spółce „TAURON Ciepło”, która to Spółka należy do grupy TAURON. Tak że do tego wspólnika gmina, 
jeżeli zdecyduje się zbyć udziały, będzie zobligowana skierować swoją ofertę zbycia. Chcielibyśmy poznać 
oczekiwania zainteresowanych nabyciem udziałów – oczekiwania i warunki transakcji – i dopiero, jeżeli one 
będą znane to wtedy zostanie (...) przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów – to będzie właściwa uchwała. A ta ma charakter tylko intencyjny i w jej konsekwencji jeszcze 
nie dojdzie do zbycia. Tak że tutaj myślę, że to jest najbardziej istotne.  

Dziękuję.”                

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Dwie Komisje obradowały na ten temat: Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, oraz Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego – wydały opinię pozytywną.  

Bardzo proszę o zabranie głosu – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Ja mam pytanie dotyczące uzasadnienia.  

Czy jedynym powodem do przedstawienia tej uchwały jest propozycja PGNiG „Termika” SA, czyli nabycia 
udziałów? – to jest raz. Dwa, tą uchwałą również uchylamy uchwałę z 2009 roku, która dała możliwość 
zbycia do 20% udziałów – czy PGNiG „Termika” jest zainteresowana (...) nabyciem mniejszego pakietu 
udziałów, czy zainteresowani są tylko zakupem (...) całej firmy?”     

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult       
„Ja odpowiem.  

PGNiG (...) nie jest zainteresowana takim mniejszościowym udziałem, tylko jest zainteresowana całością  
i dlatego tę uchwałę trzeba uchylić. Natomiast czy to jest jedyny powód? W zasadzie tak, bo jak już 
wiadomo „Therma” – tzn. ta uchwała, którą uchylamy, to już pokazywała, że było zainteresowanie 
sprzedażą akcji „Thermy”. W tej chwili jest wystąpienie PGNiG i to jest powodem, że chcemy poznać jakie 
warunki zaoferowałyby nam podmioty – a to są bardzo poważne obydwa podmioty, obydwa podmioty 
zależne od Skarbu Państwa (...). Tak że, jak powiedziała tu Pani Naczelnik, jest to tylko intencyjna 
uchwała. Nikt na razie niczego nie sprzedaje jeszcze i chcemy poznać warunki. Ja myślę, że „Therma” jest 
na tyle poważnym przedsiębiorstwem, że też warto poznać warunki, na których chcieliby nabyć takie 
przedsiębiorstwo, ci którzy współpracują, bo to w sumie to nie są podmioty oderwane, tylko to są 
podmioty, w których „Therma” po prostu bierze ciepło. To jest kwestia konsolidacji grup pewnych,  
czy w PGNiG-u, czy w TAURON-ie.  

Dziękuję.”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Ponownie Pan Przewodniczący – bardzo proszę.” 

           
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„Panie Prezydencie,  

pamiętajmy, że sprzedajemy tylko raz – tak. To jest bardzo ważna Spółka, tak jak Pani Naczelnik 
powiedziała, „strategiczna dla miasta”...”   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Ale jeszcze nie sprzedajemy Panie Radny.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
„(...) Jak mówię – sprzedajemy tylko raz i dlatego się nad tym trzeba zastanowić, bo uchwała mówi,  
że: „Rada Miejska postanawia uznać za celowe podjęcie działań zmierzających do zbycia”, czyli jakby już 
wskazuje, że należy zbyć wszystkie udziały, czyli 52 tys. 525 udziałów Gminy Bielsko-Biała w tej Spółce,  
w tej firmie – to jest po pierwsze.  

Po drugie, jeżeli PGNiG „Termika” SA przedstawiła i złożyła taką deklarację nabycia należących do gminy 
udziałów w P.K. „Therma”, myślę że też mogłaby (…) – jeżeli Pan Prezydent mówi o pierwszej 
jakiejkolwiek rozmowie na temat warunków – mogłaby też ta firma bez tej uchwały przedstawić swoje 
pierwsze warunki. Ja nie widzę tutaj powodu żeby Spółka PGNiG „Termika” SA nie mogła przedstawić 
takiego dokumentu bez tej uchwały. Uważam, że taką możliwość Spółka PGNiG ma, a ta uchwała jest 
pierwszym krokiem do sprzedaży jednak całości tej Spółki i to takim dosyć dużym.  

Dziękuję.”           

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”  

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult   
„Takie dyskusje nic nie dają przecież, bo nikt nie podjął dyskusji z PGNiG, bo jak nie mamy uchwały Rady 
to takiej dyskusji nie możemy podjąć i takiej dyskusji nie podjęliśmy. Nikt nie startuje z tym, że mówi 
„takie i takie warunki daję”. Przecież to są poważne rozmowy i naprawdę proszę nie mówić, że ktoś już 
sprzedaje „Thermę”. Jeszcze na razie nikt „Thermy” nie sprzedał, natomiast poznanie warunków uważam, 
że to jest bardzo ważne – ja nie chcę rozszerzać tego tematu w tej chwili, bo to nie jest miejsce chyba. 
Dopiero jak będą jakieś oferty to myślę, że wtedy dopiero trzeba siąść i rozmawiać, czy w ogóle jest temat  
do rozmowy czy do sprzedaży. Ja nie chcę rozszerzać, jak powiedziałem, bo to nie znaczy, że 100% 
sprzedajemy. Na pewno chcielibyśmy sobie... – jeśli byłaby taka sprawa kiedyś... Ale wybiegamy 
 w przyszłość niepotrzebnie moim zdaniem. Dzisiaj to miasto na pewno chciałoby sobie zapewnić  
tzw. „złotą akcję” – to (...) wiadomo, co to jest. Tak że tutaj naprawdę nie ma co dzisiaj...,  
bo wyprzedzamy i takie jakieś gdybania robimy, kiedy jeszcze nic się nie stało, nic nie ma i nie 
sprzedajemy niczego na razie. Natomiast poznać intencje, poznać warunki myślę, że byłoby ważne 
żebyśmy poznali – bo „Therma”, jak powiedziałem, ja mogę powiedzieć, że to jest rząd na pewno ponad 
100 mln zł, żeby była jasność o czym rozmawiamy (…). Jeśli będzie taki temat, to wtedy Komisje i Rada 
się wypowie, czy jest temat, czy nie. Na dzisiaj chcemy poznać intencje tylko tych, którzy ewentualnie  
są kontrahentami i nic więcej poza tym. Dziękuję.  

Proszę nie sugerować innych rzeczy, których nie ma po prostu.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Bardzo proszę w trybie ad vocem Pan Przewodniczący Drabek.”   
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
„Szanowny Panie Prezydencie,  

ja nic nie sugeruję, tylko czytam literalnie: „zmierzających do zbycia 52 tys. 525 udziałów Gminy Bielsko-
Biała”, a w uzasadnieniu w podpunktach: „po zrealizowaniu w/w uchwał”, o których (…) [mowa]  
w uzasadnieniu (dotyczących – i tam: podniesienia kapitału itd., aportów) „Gmina Bielsko-Biała będzie 
posiadała 52 tys. 526 udziałów”, czyli mówimy o zbyciu wszystkich udziałów poza jednym. Dlatego  
o to pytam, bo tu nie jest napisane, że „do 10, do 20, do 50%”, tylko jest wprost rozpisana ilość udziałów. 
Dlatego czytam literalnie ten dokument i uważam, że to jest bardzo poważny temat i w tym wypadku będę 
zmuszony głosować przeciwko tej uchwale.  

Dziękuję bardzo.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Ja (...) nie jestem prawnikiem, ale jeżeli nie wpiszemy w treści uzasadnienia, że my mamy chęć zbycia  
(…) to nikt z nami nie będzie rozmawiał, bo po co. Ale (…) podzielam, że jest to poważna sprawa  
i warto się skupić.  

Nie widzę więcej głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję.  

Uchwała została podjęta – 12 do 10, tutaj nie musi być połowy ustawowego składu Rady.”         
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej przygotowania 
projektu uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo proszę przechodzimy do punktu numer 13, Druk Nr 177, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej przygotowania projektu uchwały regulującej zasady  
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych. 

Bardzo proszę o przedstawienie treści uchwały.  

Bardzo proszę Pan Plastyk Miejski – Pan Gieleciak.”. 

 
Plastyk Miejski – Pan Krzysztof Gieleciak 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, proszę Państwa, 

 ta uchwała ma charakter intencyjny i jest jak gdyby konsekwencją ustawy krajobrazowej, która weszła  
w życie 11 września tego roku. (…) Intencją jest przystąpienie do opracowania zasadniczej uchwały, 
dotyczącej zasad umieszczania i montażu urządzeń reklamowych, a w konsekwencji chodzi  
o uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta poprzez likwidację, wprowadzenie zasad  
i poprzez kontrolowanie nowo powstających czy inicjatyw reklamowych. To jest bardzo ważna sprawa, 
ponieważ do tej pory nie było jeszcze (…) takich możliwości, nie było takich narzędzi. Ta uchwała 
intencyjna, jaki i która za nią nastąpi, czyli uchwała o zasadach, po prostu pomoże na uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w mieście i ostatecznie będzie miała bardzo dobry wpływ na poprawę jakby 
wizerunku miasta. Tak że prosimy o przyjęcie tej uchwały. 

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Nad projektem obradowała Komisja Edukacji i Kultury, [Komisja] Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska oraz [Komisja] Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego – opinie są pozytywne.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad, Druk Nr 175, tj. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu w mieście Bielsku-Białej im. Małgorzaty Wójcik. 

Nad projektem uchwały obradowała Komisja Edukacji i Kultury – opinia jest pozytywna. 

Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie sprawy.”. 

 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Uchwała, która jest prezentowana dzisiaj Państwu, powstała z inicjatywy mieszkańców Hałcnowa. Wniosek 
w tej sprawie złożyła Rada Osiedla Hałcnów. Wniosek został poparty również poprzez mieszkańców, 
stowarzyszenia i działające na terenie Hałcnowa instytucje, które chcą uhonorować osobę Pani Małgorzaty 
Wójcik widząc w niej lokalną działaczkę społeczną i również gorącą patriotkę. Chcą uhonorować jej osobę 
powołując się na jej głębokie związki z miejscem, w którym żyła, mieszkała i pracowała. Do wniosku 
dołączyli życiorys Małgorzaty Wójcik, która dla hałcnowian była wieloletnią nauczycielką, dyrektorem 
dwóch szkół – Szkoły Podstawowej nr 19, Gimnazjum nr 6. Była inicjatorem nazwania tego Gimnazjum  
im. Orląt Lwowskich. Za jej przyczyną sprowadzono do szkoły prochy Orląt Lwowskich. Jest laureatem, 
Pani Małgorzata Wójcik, nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej za organizację placówki i osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. Była aktywną działaczką (…) hałcnowskiej społeczności. Przez dwie kolejne 
kadencje była również Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów. Z życiorysu wynika, że wchodziła także  
w skład Komitetu Założycielskiego na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, co jest dodatkowym poparciem na jej 
aktywną działalność dla lokalnej społeczności. 

Projekt uchwały podlegał konsultacjom internetowym z organizacji prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Organizacje nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie, natomiast sam projekt uzyskał 
również pozytywną (…)…”.  

 
Dźwięki z zewnątrz. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, to tak musi być?”. 

 
Głos z sali sesyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Aha, okay. Dziękujemy bardzo. 

Bardzo proszę kontynuować.”. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Barbara Jodkowska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Sam projekt uzyskał również pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Osiedli oraz Nazw 
Obiektów Fizjograficznych. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Tak jak mówiłem, obradowała nad projektem Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej – opinia jest 
pozytywna.  

Nie widzę głosów, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 14a 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu 14a, Druk Nr 185, tj. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii 
dróg gminnych. 

Bardzo proszę – Pan Dyrektor Waluś.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. 

W związku z zakwestionowaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki zapisu tej uchwały, która została przyjęta 
na poprzedniej sesji (…) – dotyczyło to terminu wejścia w życie tej uchwały – dla uchylenia i niepewności 
możliwych sporów proponuje się uchylenie tej poprzedniej uchwały i podjęcie nowej w takiej wersji, która 
została zaproponowana przez Urząd Wojewódzki, czyli termin obowiązywania będzie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Bardzo proszę o przyjęcie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa wydała opinię pozytywną. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 
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Ad 16 
Sprawy różne  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Przechodzimy do punktu numer 16 „Sprawy różne”.  

Zgodnie z głosowaniem na początku sesji najpierw udzielę głosu Panu P________ K___________.  

Bardzo proszę o podejście tutaj do mównicy i w krótki, treściwy sposób przedstawienie problemu, z którym 
Pan przyszedł. 

Bardzo proszę tutaj.”. 

 
Wnioskodawca – Pan P____ K________  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ile czasu?”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pięć minut jest zwyczajowo przyjęte. 

Pan przyniósł ze sobą zdjęcia, które będą wyświetlone, tak że to ubogaci jego wystąpienie”. 

 
Wnioskodawca – Pan P____ K________  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Radni. 

Wszystkim Radnym dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Chciałem, ponieważ bardzo mało czasu 
jest, chciałem…”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę do mikrofonu mówić, bo trochę…” 

 
Wnioskodawca – Pan P____ K________  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…chciałem przedstawić pewien problem, a ponieważ czasu jest mało, to przygotowałem dla wszystkich  
Radnych (…) pismo do Przewodniczącego i Radnych, żeby się zapoznali z pewnymi tymi: co to jest 
urbanistyka, architektura i o planach zabudowy, jak to wszystko powinno wyglądać.  

Tutaj jeden problem chcę poruszyć – układu komunikacyjnego, który powinien być ujęty w planach 
urbanistycznych; zdjęcia będą to pokazywały, jak to wygląda. Chodzi mi o ulicę Widok i ulicę Kamienicką, 
które od siebie zależne i współzależne i łączą się, a między tymi ulicami zlokalizowane dwa przedszkola, 
żłobek, szkoła podstawowa, gimnazjum, hala widowiskowo-sportowa z hotelem i siedziba Euroregionu 
BESKIDY.  

Jak to wygląda, ta ulica obecnie, to można zobaczyć na zdjęciach. Od ponad pół roku, ponad pół wieku, 
pół wieku, a nawet może i od wojny, czekamy żeby tę drogę wyremontować, przebudować, żeby coś tam  
zrobić. W pobliżu lokalizuje się różne inwestycje mieszkaniowe wybiórczo, ale zapomina się o tym, żeby  
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to przygotować, żeby przygotować drogi, żeby przygotować, zrobić drogi, chodniki, żeby miejsca 
parkingowe zrobić, żeby miejsca do zabaw dla dzieci. Tego kompletnie nie ma.  

Jak wygląda ta droga jedna i druga, które pozarastały. (…) Ulica Widok to była prestiżowa droga, przy tej 
(…) ulicy mieszkali ludzie wybitni, Wicewojewoda Śląski, Prezydent Miasta, dyrektorzy bielskich zakładów, 
profesorowie i artyści. Pierwsza Syrenka, której prototyp był, również stała na moim podwórku, bo tam 
mieszkał główny konstruktor silnika do tej Syrenki. Fajna dzielnica, klimat i tego. Ta (…) ulica była 
widokowa, piękne drzewa tam były posadzone, szlachetne drzewa – to wszystko powycinano. Teraz  
ta ulica pozarastała, jest totalnie zaniedbana. My jesteśmy w śródmieściu, to tylko parę kroków do ścisłego 
centrum. Jak się popatrzy na mapę, gdzie to jest, to nikt by (…) nie uwierzył jak to wygląda. W tej chwili 
tam jest duża inwestycja lokalizowana, duży apartamentowiec przy pięknej willi modernistycznej – do tego 
nie będę wchodził akurat. Projekt tej willi nawiązuje architektonicznie do nich. Trochę jest przesadna (…)  
i wychodzi poza linię. Można było jeszcze to trochę lepiej zrobić – dwa budynki apartamentowe 
nawiązujące do tej wilii – ale chodzi o to, że ten wielki apartamentowiec wychodzi na drogę, która była;  
po prostu lokalizuje się pewne inwestycje, natomiast zapomina się o drogach. Nie dość tego – była droga, 
nie ma drogi. Zniknęło. Odcięto drogę, odcięto dojście do przedszkola. Inne drogi po prostu pozarastały, 
robi się jednokierunkowe – z odprowadzenia od tej ulicy drogami do miasta – zostały pozamykane, 
zrobione ślepe. Jak to wygląda to widać na zdjęciach i proszę się z tym lepiej zapoznać. Ja tu jeszcze 
przygotowałem kopię slajdów także dla Pana Przewodniczącego (…)…”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo.” 

 
Wnioskodawca – Pan P____ K________  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…z opisami, żeby to można było zobaczyć. 

Przyszedłem tu żebyśmy się wspólnie zastanowili, bo pewne nieporozumienia (…) się wywiązują tu i pewne 
niezrozumienie. Nikt nikogo nie zamierza obrażać, nikt nikomu ten… Chodzi o to, że nie ma planu 
zagospodarowania. Urbanistyka – w ogóle nie istnieje to pojęcie. Dlatego tam przygotowałem: co to jest,  
co to jest architektura. I prawo mamy takie, jakie mamy. Po prostu dowolnie można go interpretować, 
dowolnie można nim manipulować. Pewne inwestycje się lokalizuje, bo przychodzą inwestorzy z zewnątrz, 
oni ani nie zamierzają tam mieszkać, wręcz odwrotnie, mówią, że oni dla siebie mają lepsze,  
oni przychodzą tam interes zrobić i nic więcej. Z problemem zostają mieszkańcy. Mieszkańcy są bezsilni. 
Tutaj dostałem pismo od mieszkańców, pod którym się wszyscy podpisali mieszkańcy tej ulicy. No niestety 
warunki jakie miasto wystawiło są zupełnie przeciwne do tych, jak oni to wszystko widzą.  

Ja bym miał tyle do powiedzenia na razie.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panu. 

Czy Pan Prezydent będzie się odnosił do tego? 

Bardzo proszę.”. 
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Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

merytorycznie do tej sprawy się odnoszą tu moi Koledzy – bo ja nie znam, przecież nie wydaję decyzji i nie 
znam uwarunkowań – natomiast chcę zająć się sprawą niemerytoryczną, która tutaj już ma miejsce.  

Pan – mieszkaniec naszego miasta – Pan P____ K_____ bardzo bogatą korespondencję prowadzi  
z miastem od dłuższego czasu i coraz bardziej eskaluje pewne sformułowania. Ja nie będę tu zajmował 
czasu Radnym, bo tego już jest bardzo dużo, tej korespondencji. Ja tylko kilka zdań przeczytam.  

<<Przy takiej inwestycji mogą inni zarobić, wydając odpowiednie zezwolenia. Wiemy 
dużo. (…) Zapomniano o postawieniu 12-metrowego ekranu, aby zapewnić  
mi prywatność i intymność w domu i na działce. Jeśli żadne argumenty nasze  
nie trafiają do władz, to chodzi o duże pieniądze. To tylko debil może coś takiego 
wymyśleć. Czy wymyślił to człowiek mądry i kompetentny?>>. 

Itd., itd. Chcę powiedzieć, że nie czytam wszystkiego, bo tego jest bardzo dużo. Chcę powiedzieć,  
że została sprawa skierowana do prokuratury o naruszenie dóbr osobistych wielu pracowników Urzędu 
Miasta, bo my tego raczej nie stosujemy, ale są pewne granice, których przekraczać nie wolno. I my sobie 
nie pozwolimy na to, żeby ktoś (…) obrażał pracowników, bo my ciężko pracujemy. Być może robimy też 
błędy, ale… Dzisiaj Pan tutaj wystąpił bardzo elegancko, natomiast korespondencja… – tylko fragmenty 
przeczytałem. I dlatego myślę, że prokuratura się zajmie tą sprawą i rozsądzi wreszcie. Na pewno nie 
rozsądzi, czy budowa domu jest właściwa czy nie, ale czy wolno takich sformułowań używać,  
bo ci, co wydawali decyzje – za chwilę tu Koledzy zabiorą głos – mieli takie czy inne podstawy prawne, 
żeby takie decyzje wydawać. Natomiast nie wolno, nie pozwolimy na to, żeby obrażać o łapówkarstwo,  
o debilizm, bo ten co pisze sam o sobie świadectwo wydaje. Tak jak powiedziałem, prokuratura się tym 
zajmuje w tej chwili. Już były przesłuchania naszych pracowników i myślę, że w najbliższym czasie będzie 
jakiś finał tej sprawy.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Proszę – z tego co widzę – Pan Prezydent Kamiński.  

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Przemysław Kamiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest. 

Proszę Państwa, ja chciałem się odnieść troszkę merytorycznie do całej sprawy.  

Otóż sprawa dotyczy tak naprawdę wydanych warunków zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie i stworzeniu (…) w tym miejscu budynku wielorodzinnego. To jest budynek, który sąsiaduje 
z działką Pana P_____ K_______. I jest to klasyczna sprawa, jakich w Urzędzie jest bardzo wiele,  
a dotyczy tego, że nie ma zgody Pana K_______ na to, żeby ta rozbudowa tam się odbywała.  

Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty merytoryczne, a mianowicie takie, że Urząd 
Miejski wydając warunki zabudowy zawsze odpowiada na wniosek inwestora  (…). W drobnych kwestiach 
możemy tego inwestora do pewnych rzeczy namawiać, natomiast musimy odpowiedzieć na jego wniosek. 
I tak, w tym przypadku została wykona analiza urbanistyczna, która po prostu dopuszcza taką zabudowę. 
Budynek, który ma stanąć na działce sąsiedniej, ma mniejszy procent zabudowy w stosunku do (…) 
działek sąsiadujących. Natomiast w wielu tych budynkach… – i tutaj jak gdyby Pan K______ tego nie 
podkreślił – natomiast faktycznie tam w okolicy są budynki, które wyglądają na domy jednorodzinne, 
natomiast z ewidencji budynków wynika, że są tam trzy i więcej lokali, a co za tym idzie zabudowa  
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wielorodzinna jest zgodnie z prawem dopuszczona. W związku z powyższym zostały (…) wydane warunki 
zabudowy, a Pan P____ K_______ zgodnie z przysługującym mu prawem od tych warunków się odwołał  
i sprawa jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Rozumiem, że jeden Pan K______ ma inne zdanie, drugi inne – tak bywa. 

Przechodzimy do następnych wystąpień. 

Bardzo proszę – Pan Radny Karol Markowski.”. 

 
Radny Karol Markowski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Ja krótko, tylko dwie prośby do Pana Dyrektora MZD – Pana Walusia. 

Pierwsza prośba jest (…) o wysłanie odpowiednich służb w rejon ulicy Witosa 96. Jest to odcinek  
krótki, drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 6, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Prośba jest  
od mieszkańców, którzy tam dowożą swoje dzieci do szkoły, o doraźne przynajmniej załatwienie  
tej sprawy.  

I druga sprawa, taka bieżąca z wczoraj. Panie Dyrektorze na początku tego roku zgłaszałem w MZD 
problem słabego oznakowania w rejonie ulicy Mazańcowickiej i Grażyńskiego, zwłaszcza w miejscu 
wiaduktu. Przynajmniej dwa razy, trzy razy w tygodniu blokują się tam samochody ciężarowe, paraliżując 
tę część Komorowic. Nie dalej jak wczoraj miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem właśnie takiego 
tira, który nie zmieścił się pod wiaduktem i tylko cudem nikomu nic się tam nie stało. Chciałbym zgłosić 
wniosek, Panie Dyrektorze, o ustawienie w tej części odpowiedniej na przykład belki, informującej  
o wysokości wiaduktu, aby kierowcy byli wcześniej powiadamiani o tym, że takie zagrożenie tam na nich 
czeka.  

Bardzo dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

 
Radny Konrad Łoś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie w dwóch sprawach. 

Pierwsza sprawa. W dniu 14 września wpłynęło do Pana Prezydenta pismo ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z Wydziału Polityki Społecznej z 11 września br. W tym piśmie czytamy: 

<<Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o potencjalnej liczbie 
uchodźców, którzy mogliby zostać przyjęci przez Państwa gminę. Mając powyższe  
na uwadze proszę o dokonanie wnikliwej analizy niniejszego zagadnienia  
z uwzględnieniem wszelkich możliwości ewentualnego przyjęcia uchodźców,  
z wykorzystaniem publicznego i niepublicznego potencjału.>>. 
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Zatem bardzo proszę Pana Prezydenta o poinformowanie Radnych, jak i opinię publiczną o zajętym 
stanowisku w tej sprawie; wprawdzie termin odpowiedzi został oznaczony na 20 października 2015 roku. 
Zatem chciałbym się zapytać, czy już teraz mógłby Pan Prezydent na ten temat coś powiedzieć. 

I druga sprawa. Tutaj Pan Prezydent wcześniej – w odpowiedzi na wystąpienie Pani Poseł Pępek – 
stwierdził, że „jak istotną sprawą jest tworzenie prawa o wysokiej jakości”. Oczywiście Panie Prezydencie 
należy się z tym w całej rozciągłości zgodzić, natomiast uważam, że też trzeba zacząć jak gdyby od siebie, 
bo jak wszyscy wiemy, prawo jest tworzone także na poziomie gminy. I tutaj akurat takim przykładem,  
powiedziałbym dość nagannym, tworzenia prawa, które nie ma wiele wspólnego z tymi najwyższymi 
wzorcami legislacyjnymi jest – na szczęście zdjęty z dzisiejszego porządku obrad – Druk Nr 179 dotyczący 
zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy BCO.  

Zatem bardzo bym prosił o informacje, na jakiej podstawie członek Rady miałby podpisać oświadczenie 
dotyczące zachowania tajemnicy pewnych informacji, skoro taki nakaz wynika z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w mojej ocenie. I po drugie, na jakiej podstawie brak podpisu pod takim 
oświadczeniem, miałby skutkować wystąpieniem przez organ delegujący, z wnioskiem o odwołanie takiego 
członka, jaka jest podstawa prawna. To jest pierwszy aspekt.  

Jest jeszcze drugi aspekt, bowiem aspekt prawny, bo do takich aspektów się odnoszę. Tego typu sprawy 
dotyczące odwoływania czy całego składu Rady, czy poszczególnych członków były w Polsce przedmiotem 
rożnych analiz, rozstrzygnięć sądów administracyjnych, także praktyki administracyjnej w zakresie 
sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. I tutaj warto sięgnąć  
do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody – wprawdzie Wojewody Lubuskiego – z roku 2013, w którym 
Wojewoda pisze, co zostało zresztą przyjęte w całej rozciągłości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
że – i tutaj to mogę odnieść do tej proponowanej uchwały – że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona 
naruszyłaby art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, poprzez odwołanie członka rady 
społecznej na podstawie okoliczności nieprzewidzianych w statucie. Dalej Wojewoda pisze, że „zdaniem 
Wojewody określić okoliczności” – bo to ustawa mówi, że trzeba określić w statucie okoliczności 
odwołania, bo członkowie są powoływani na (…) określoną kadencję – zatem to jest zasadą. Zatem 
„określić okoliczności” oznacza konieczność wskazania, w jakich sytuacjach bądź też jakie wydarzenie musi 
nastąpić, aby można byłoby skutecznie odwołać członka rady społecznej przed upływem kadencji. 
Okoliczności te muszą być jednoznacznie wymienione w statucie podmiotu leczniczego – niestety nie 
zostały – tak żeby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych ani nie stwarzały możliwości swobodnego 
decydowania o odwołaniu członka rady przez zarząd województwa. 

Tak że prosiłbym na przyszłość żeby rzeczywiście te projekty uchwał były przedmiotem głębokiej analizy 
prawnej, a dopiero następnie przedkładane Radzie i Komisjom. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pani Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk.”. 

 
Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. 

Ja króciutko. Korzystając z okazji, że jest obecny na sali naszej obrad Pan Dyrektor MZD, chciałam zapytać 
jakie są losy chodnika (…) – realizacja zadania miała być w III kwartale tego roku – chodnika na ulicy 
Bystrzańskiej. Była interpelacja na ten temat, dostałam odpowiedź, gdzie przewidywany termin realizacji 
był III kwartał tego roku – jak gdyby kończy się. W sobotę tam się jeszcze nic nie działo, może  
od wczoraj. 

I druga sprawa związana z przejściem dla pieszych przy ul. Bystrzańskiej – między BIEDRONKĄ  
a powiedzmy Hotelem VIENNA. Tam nie ma żadnego przejścia. Od początku ulicy Bystrzańskiej przy ulicy  
w zasadzie Olszówka jest przejście dla pieszych i potem nie ma nic, dopiero jest przejście przez ulicę  
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Partyzantów na drugą stronę. (…) Wiem, że już to było poruszane w poprzedniej kadencji i w tej chwili 
znowu temat wrócił.  

Tak że to są takie moje dwa pytania. 

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Pierwsze pytanie to do Pana Prezydenta, a druga to będzie prośba do Koleżanek i Kolegów Radnych. 

Pierwsze pytanie, mianowicie takie: Panie Prezydencie z informacji, które są dostępne, jest wysoce 
prawdopodobne, że pojutrze rozpocznie się strajk w SITA. Jakie działania zostały podjęte przez Urząd 
Miasta i Pana Prezydenta, i służby żeby zabezpieczyć mieszkańców i (…) odebrać od nich po prostu 
nieczystości, żebyśmy my mieszkańcy (…) z tego powodu nie mieli gór śmieci pod domem? To jest pytanie 
do Pana Prezydenta.  

A korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj wszyscy, bo na posiedzeniach Komisji (…) jest to zawsze mniejszy 
skład, mam taką prośbę do Szanownych Koleżanek i Kolegów Radnych, i Pana Przewodniczącego, 
Przewodniczących Klubów, czy moglibyśmy się spotkać w temacie mianowicie takim, że obowiązuje ustawa 
o repatriacji, a zgłaszają się po raz kolejny, ponawiane są apele Polaków, polskich rodzin z Mariupola  
i okolic tamtego miasta, które jest naszym miastem partnerskim – Berdiańska, gdzie trwały działania  
i mogą nadal trwać działania wojenne. Są tam polskie rodziny, które chciałyby wrócić do kraju. Ustawa 
daje nam pewną możliwość działania i miałbym do Państwa Radnych taką prośbę, żebyśmy usiedli  
w (…) najbliższym czasie, przed kolejną sesją spotkali się i porozmawiali na ten temat, czy możemy tutaj 
pomóc Polakom mieszkającym na Ukrainie.  

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Piotr Ryszka.”. 

 
Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, 

dotychczas data 1 września w większości, przynajmniej części mieszkańców Wapienicy, kojarzyła się  
z dwoma faktami – z posłaniem dzieci do szkoły i dla starszych z wybuchem II wojny światowej. Nieco 
inaczej jest od 1 września 2015 roku, kiedy część mieszkańców Wapienicy, którzy korzystali z ulicy 
Antycznej i Wapienickiej może po gruntownym remoncie, z uśmiechem na twarzy, przez to połączenie 
przejechać. I tutaj wydaje mi się, że (…) czuję się w obowiązku by podziękować wszystkim tym, którzy  
w bardzo szybkim czasie sam remont przeprowadzili, bo tylko przez dwa dni ulica była zamknięta, 
natomiast normalnie był cały czas na tych ulicach (…) ruch, co nie sprawiło kłopotu tym mieszkańcom.  
Zaś o decyzji słusznej podjętej może świadczyć fakt, iż (…) ludzie bardzo chętnie (…) przez ten węzeł 
można powiedzieć korzystają, o czym świadczą jednak liczne kolejki przed wyjazdem do ulicy Cieszyńskiej.  
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Jest jeden maluteńki pryszczyk na całym interesie, bo się okazało, że u samym zbiegu między Wapienicką 
a Antyczną dwa dni po położeniu nowego asfaltu wywalono kolejną dziurę, która – powiem przykro –  
ludzi trochę zbulwersowała. W związku z tym proszę ogromnie by ta sprawa jak najszybciej została…  
– jak gdyby załatana ta dziura; do dzisiaj nie jest załatana, tylko zasypana. Jest to naprawdę niewielka 
rzecz, myślę że do zrobienia od zaraz. Natomiast wszyscy, którzy korzystają, raz jeszcze… – zresztą byłem 
inicjatorem, przynajmniej składałem interpelację w tej sprawie, nie czuję się ojcem, ale cieszę się,  
że ta ulica i inne są dzisiaj już fajne, a jeszcze niedługo oddanie mostu i kawałka ulicy Nad Zaporą dopełni 
radości, że połączenie będzie pełne. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję, szczególnie za tą otwartość w wypowiedziach. 

I bardzo proszę Pana Prezydenta o odniesienie się.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

sprawy drogowe to myślę, że Dyrektor Waluś tu odpowie. 

Natomiast tak – Pan Radny Łoś. 

Pierwsza sprawa – emigranci. My prowadzimy, bo jeszcze czas jest – jak Pan sam odpowiedział –  
na odpowiedź jest jeszcze czas, prowadzimy analizy i rozeznanie. Generalnie mogę powiedzieć,  
że na dzisiaj nie jesteśmy zainteresowani za bardzo przyjęciem tego typu – nie wiem, jak to nazwać,  
bo są różne nazwy: emigranci, imigranci, uchodźcy, więc nie wiem jak to nazwać, ale nie jesteśmy (…)  
za bardzo przygotowani i nie za bardzo widzimy chyba możliwość na dzisiaj przyjęcia. Takie nasze 
stanowisko będzie prawdopodobnie w tej materii. 

Natomiast nie wiem, dlaczego Pan taką aferę zaczął robić, ale jak Pan zaczął to już ciągnijmy tę sprawę, 
bo (…) projekt uchwały został usunięty – nie pierwszy raz i nie pierwszy projekt uchwały, który został 
usunięty, a Pan z usuniętej uchwały robi problem, że tak nie powinno być. Ciekawe, że do innych Pan się 
nie ustosunkowywał; wiele innych projektów uchwał usuwaliśmy. Natomiast ja Panu powiem moje zdanie 
– to jest osobiste zdanie. Wie Pan, nie wszystko jest zawarte w prawie. Jest oprócz tego prawo 
zwyczajowe, oprócz tego są jeszcze inne sprawy. Wie Pan, jest tak zwana poufność pewna – poufność 
handlowa na przykład jest, wie Pan – nigdzie nie jest prawem uregulowane, ale na przykład nie podaje się 
warunków umów, faktur nie podaje się, mimo że prawem to nigdzie nie jest zagwarantowane. Jest pewna 
poufność i w pewnych sprawach nie należy brać, mimo że nie są tajne. Zupełnie co innego jest klasyfikacja 
dokumentów o znaczeniu tajnym, zastrzeżonym itd. – myślę, że Pan to wie – natomiast jest (…)  
w pewnych sprawach pewna poufność ze względu na dobro danej sprawy czy danej instytucji. I na pewno 
takim dobrem również są dane szpitala naszego. Wiemy o tym, że konkurencja dzisiaj w służbie zdrowia 
jest bardzo duża, bardzo ostra. Mamy w naszym mieście, choćby nawet, bardzo dużo różnych podmiotów  
i to miejskich, ale również spoza miasta, które mają tu swoje działania i nie jest w interesie naszego 
szpitala żeby wszystkie dane – mimo że nie są tajne – żeby były publikowane. A jeśli ktoś (…)  
– ja nie wiem kto, ja teraz mówię bezimiennie, żeby tutaj była jasność – (…) publikuje na drugi dzień  
po Radzie Społecznej – jak powiedziałem, nie wiem kto to zrobił – publikuje w Internecie dane, które nie 
powinny się znaleźć moim zdaniem w Internecie, bo nie służą naszemu szpitalowi, nie służą działaniu  
(od tego jest właśnie Rada Społeczna, od tego jest Rada, Komisje są, Prezydent jest, a nie Internet), jeśli 
ktoś – nie wiem kto to zrobił – ale jeśli ktoś podał, to znaczy, że nie dorósł do pewnych funkcji. Jeden  
z członków Rady na pewno nie dorósł – ten, który to podał nie dorósł. I w związku z tym, trybem innych 
szpitali – bo na przykład szpitale Wojewody wszystkie dawno to już zrobiły (…) – daliśmy do podpisu takie 
pismo o poufności danych. I jeden z członków Rady – Pan Radny Drabek – nie podpisał takiego, ma prawo 
nie podpisać. Uważałem, że jest to wystarczający powód żeby wystąpić o odwołanie z Rady Społecznej, 
szczególnie że tak się składa, że Pan Radny Drabek został powołany do jeszcze jednej Rady Społecznej  
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Szpitala Wojewódzkiego. Myślę, że nie będzie kolekcjonował takich funkcji i myślę, że ten wniosek był, 
moim zdaniem – mówię moim zdaniem – zasadny. Ja uważam, że Internet nie jest najlepszym miejscem 
do podawania danych o naszych spółkach, o naszych jednostkach, bo to niedobrze służy, chyba że chcemy 
tym jednostkom się przysłużyć negatywnie. Jeśli tak, to ma Pan rację. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

Może najpierw ad vocem Pana Radnego Konrada Łosia i zaraz oddam głos Panu Dyrektorowi Walusiowi. 

Bardzo proszę Panie Radny.”. 

 
Radny Konrad Łoś (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Ja krótko Panie Prezydencie. 

Tutaj Przewodniczący Rady wyraźnie powiedział, że będzie możliwość powrócenia do tej sprawy  
w „Sprawach różnych”, tak że to jest jak gdyby podstawa podniesienia tego tematu. Natomiast w kwestii 
merytorycznej, niestety obawiam się, że ta odpowiedź Pana Prezydenta była nie do końca w temacie,  
bo nie usłyszałem tutaj podstaw prawnych. Rozumiem, że bez podstawy prawnej ten projekt był 
wniesiony. 

Dziękuję bardzo.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Tak myślałem, że Pan Dyrektor jeszcze nie dostanie głosu. 

Bardzo proszę.”. 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Taka sama jak jest podstawa prawna do powołania, to taka sama podstawa prawna jest  
do odwołania. Ta sama podstawa prawna jest. Jak ktoś powołuje, to ktoś ma prawo odwołać – i to jest 
podstawa prawna. Ten kto powołuje ma prawo odwołać również. 

Ja natomiast nie odpowiedziałem, przepraszam, bo ja nie odpowiedziałem na następne jeszcze (…) 
wystąpienia. Przepraszam. 

(…) Sprawa strajku w SITA. To jest problem oczywiście. Myśmy dzisiaj wystąpili z pismem do załogi  
– tzn. akcjonariusze, czyli przedstawiciele SITA i ja – wystąpiliśmy z pismem do akcjonariuszy żeby załoga 
(…) miała świadomość, że nie powinna do tego strajku doprowadzić. Zarząd Spółki oferował podwyżki 
pracownikom SITA, natomiast związki zawodowe, sterowane jeszcze przez prawnika, skądinąd znanego, 
(…) zażądały takich podwyżek, których Spółka nie może unieść, bo po porostu byłby to upadek Spółki 
praktycznie finansowy. I to byłaby jedna sprawa.  

I druga sprawa, strajk powoduje, że zgodnie z umową jaką miasto ma z SITA, dzienna kara, którą SITA 
musiałaby płacić miastu, to jest 350 tys. złotych dziennie. To kładzie zupełnie SITA. I gorzej, miasto nie  
za bardzo będzie miało możliwość umorzenia ewentualnie tej kary. I załoga musi być świadoma, że jeśli 
doprowadzi do tego strajku, który notabene jeszcze prawnicy od nas analizują, bo ma wiele cech, że jest 
jednak nie do końca zgody z prawem ten strajk, to doprowadzą do upadku SITA. Doprowadzą do upadku 
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SITA (…). To informacja, która jest Państwu potrzebna, natomiast oczywiście my podejmujemy działania 
żeby – na pewno też nie uda się całkowicie – ale żeby też zminimalizować, gdyby ewentualnie ten strajk 
nastąpił, żeby zminimalizować skutki i to, co mieszkańcy mogą odczuć. Staramy się takie działania podjąć, 
nie będę tu o szczegółach mówił, bo znowu „nie ma prawa do tego”, ale nie wszystko się mówi po prostu, 
bo (…) nie wszystko jest od razu do powiedzenia. (…) Bo jakbym dziś powiedział jakie działania 
podejmujemy to ktoś by mógł podjąć przeciwdziałania jakieś na przykład. Dlatego nie wszystko zgodnie  
z prawem Panie Radny jest, a nie wszystko się nadaje od razu do publicznego przekazywania  
czy informacji. Podejmujemy takie działania (…), na pewno nie będą w pełni skuteczne, ale na pewno 
zminimalizują to utrudnienie. Mam nadzieję, że załoga zrozumie, że (…) jeśli doprowadzi do strajku  
to doprowadzi być może do upadku Spółki, bo wtedy nie będzie innego wyjścia po prostu. Chcę 
powiedzieć, że skutek finansowy żądań związków zawodowych to jest około rocznie kwestia 1.600.000 
złotych, kiedy Spółka zeszły rok zakończyła stratą (…) – 627 tys. złotych straty poniosła w zeszłym roku, 
a tu dodatkowo jeszcze koło 1,6 tysięcy. Natomiast Zarząd Spółki zaproponował podwyżki – i o co chodzi? 
Związki zawodowe zażądały podwyżki dla wszystkich pracowników jak leci – 300 złotych. To jest nie  
do przyjęcia. Natomiast kierownictwo, Zarząd zaproponował podwyżkę 250 złotych dla kierowców, 
ładowaczy i dla pracowników warsztatów 11% dotychczasowego wynagrodzenia. Czyli jak widać, Zarząd  
(…) pozytywnie podszedł do sprawy, natomiast związki zawodowe wszystkim równo po 300 złotych  
– co jest nie do przyjęcia ze względów i merytorycznych, i finansowych. Taka jest odpowiedź. 

Natomiast jeszcze wracając do – chociaż nie do mnie to było kierowane – to, co Pan Radny Drabek mówił 
o repatriacji. My rozpatrujemy na dzisiaj sprawę, kolejną zresztą, bo już mieliśmy takie sprawy, repatriacji 
rodziny z Kazachstanu – bo mamy sprawę niezałatwioną jeszcze Kazachstanu i tamtą sprawę jeszcze 
rozpatrujemy – i prawdopodobnie w najbliższych dniach wystąpimy do Wojewody o to, że będziemy chcieli 
kolejną rodzinę z Kazachstanu tutaj na tych warunkach, które są ustalone w prawie, przyjąć do naszego 
miasta.  

Dziękuję.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję.  

A teraz bardzo proszę – Pan Dyrektor Waluś.”. 

 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Odnośnie ulicy Witosa. To nie jest konkretnie ulica Witosa, tylko to jest sięgacz od ulicy Witosa 
stanowiący dojazd do Gimnazjum. Ten temat znamy, on jest procedowany. Tam są kwestie formalne, 
które jeszcze muszą ulec załatwieniu – tam konkretnie chodzi o trwały zarząd, którego jeszcze nie mamy, 
więc nie ma podstawy prawnej żebyśmy tam jakiekolwiek działania podejmowali, ale myślę, że ten temat 
w najbliższym czasie zostanie rozwiązany.  

Kwestia ulicy Mazańcowickiej. Jest to oczywiście przekroczenie przepisów, bo takie oznakowania  
są, natomiast zastanowimy się nad jakimś dodatkowym oznakowaniem, które jeszcze jak gdyby wzmoże 
tutaj tę uwagę kierowców. 

Kwestia chodnika przy ulicy Bystrzańskiej. Nie wycofuję się z tego tematu – tak jak mówiliśmy, rozwiążemy 
to. Być może nie będzie to do końca września, ale też nie później niż do końca października. Te roboty  
w najbliższych dniach się zaczną i myślę, że temat zostanie w najbliższych dniach załatwiony. 

Antyczna, Wapienicka. To jest taki klasyczny przykład losowego przypadku, bo z AQUA tutaj naprawdę 
ściśle współpracujemy i przed wykonywaniem naszych robót oni tam wykonali też dużo swojej pracy, 
wymieniali wszystkie przyłącza. Natomiast z informacji, taką którą mamy bezpośrednio z AQUA, 
najprawdopodobniej była to wada fabryczna nowego urządzenia, które zostało zabudowane. I to było 
niezależne od wszystkich, którzy naprawdę włożyli dużo – tak jak Pan to podkreślił tutaj – pracy i czasu, 
żeby te prace przeprowadzić szybko i w miarę bezboleśnie. 

Dziękuję.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję. 

I jeszcze ja chciałem zabrać głos. Zwrócono się do mnie, aby przedstawić zaproszenie. 
<<Zgodnie z długoletnią tradycją pragniemy zaprosić wszystkich przyjaciół oraz 
byłych i aktualnych pacjentów, pracowników i współpracowników Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego [im.] Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
na Mszę dziękczynną w intencji pacjentów i pracowników, która zostanie 
odprawiona 27 września o godzinie 12.00 w Kościele pw. Opatrzności Bożej.  

Podpisano: Proboszcz Ks. Kanonik Andrzej Mojżeszko i Dyrektor, Senator Rafał 
Muchacki.>>”. 

 
Ad 17 
Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Wobec wyczerpania porządku obrad proszę o powstanie. 

Zamykam XI sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.2 

Dziękuję.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Godz. 12.35. 


