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Protokół Nr XXIII/2016 

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 29 listopada 2016 roku 

 
 
 
 
 
Obecni na XXIII sesji Rady Miejskiej: 

 
▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 
Przyjęty porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 
 
2. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej. 
 
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
 
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 
 
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2015/2016. 
 SPR. NR 49 

 
6. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2016 r.  

z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 września  
2016 roku.  

 SPR. NR 50 

 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  

30 września 2016 roku. 
 SPR. NR 51 

 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego)  

na 2017 rok. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 457 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

DRUK NR 462 + II WERSJA 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 

DRUK NR 463 + II WERSJA 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
 DRUK NR 464 

 

http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80928.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/80996.html
http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/81038.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK_NR_457.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_462.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_462_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_463.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_463_wersja2.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_464.pdf
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12a. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu Celno-
Skarbowego". 

 (Projekt z inicjatywy Klubu Radnych PiS.) 

 Punkt 12a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 

finansowego Miasta Bielska-Białej za 2016 rok. 
DRUK NR 456 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

DRUK NR 455 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na 2017 r.". 
DRUK NR 454 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 461 
(Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS.) 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r. 
DRUK NR 458 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74. 
DRUK NR 395 

 
18a. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. 
 (Wnioskodawca: BOOKMACHER Sp. z o.o.) 

 DRUK NR 466 

 Punkt 18a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
18b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 
 DRUK NR 467 

 Punkt 18b– wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
18c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, 
ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku. 

 DRUK NR 468 

 Punkt 18c – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
18d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy 
zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy 
Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 
2009 roku. 

 DRUK NR 469 

 Punkt 18d – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 r. Pana J_____ R_______  

na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
 DRUK NR 465 

 
20. Sprawy różne. 
 
21. Zakończenie obrad.  

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_456.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_455.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_454.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/DRUK%20NR%20461.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_458.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_395.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_466.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_467.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_468.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_469.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2016/druk_465.pdf
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2016 roku uczestniczyło  
25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 
O godzinie 10.11 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski otworzył XXIII sesję Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej, przywitał zebranych. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wnioski w sprawie zmian w porządku XXIII sesji Rady Miejskiej. 

 
1) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry (Druk Nr 466). 
 

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. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 18a,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 
(Wnioskodawca: BOOKMACHER Sp. z o.o.). 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu 
uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Druk Nr 467). 

 
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 18b,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 
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3) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług  
w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców  
i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 16 listopada 2004 roku (Druk Nr 468). 

 
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 18c,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną 
granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku. 

 
4) Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego 
teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy 
Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą  
Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku (Druk Nr 469). 

 
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   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 18d,  
tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie 
projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń 
komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku. 

 
5) Wniosek Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu Stanowiska Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu Celno-Skarbowego" 
 – wersja II. 

 
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Bronisława Szafarczyka.  
 
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 12a,  
tj. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu 
Celno-Skarbowego". 
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Przyjęty porządek XXIII sesji Rady Miejskiej: str. 1-2. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2016 roku.  
Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wniosek Pana Damiana Kowalewskiego – Sekretarza Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych o udzielenie głos na sesji Rady Miejskiej w punkcie „Sprawy różne”. 
Wniosek o udzielenie głosu – Załącznik Nr 6 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 Damianowi Kowalewskiemu  
– Sekretarzowi Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w punkcie 20.  
„Sprawy różne”. 

 
Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Interpelacje i wnioski Radnych 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 Maurycy Rodak  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zakupu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego  

w aparaturę do badania zanieczyszczenia powietrza w zakresie niskich emisji”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.154.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „pilnej potrzeby poprawy stanu technicznego budynku przy  
ulicy Trakcyjnej 16”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.162.2016. 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radny Roman Matyja  

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „remontu łazienek w Szkole Podstawowej na os. Karpackim”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.156.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wprowadzenia zakazu postoju na ulicy Kolistej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.155.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „prac nad realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.163.2016. 

 
Radny Piotr Ryszka  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rozważenia możliwości otwarcia w Bielsku-Białej ogrzewalni  

dla bezdomnych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.157.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „rozważenia możliwości dostarczania, przez nocne patrole Straży 
Miejskiej, ciepłych posiłków bezdomnym na terenie miasta”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.158.2016. 

 
Radny Krzysztof Jazowy  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zainstalowania progów zwalniających na odcinku ulicy Agawy 5, 

Agawy 11 oraz Agawy 17”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.159.2016. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „wykonania przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Ks. Brzóski”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.160.2016. 

 
Radny Dariusz Michasiów  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zakazu ogrzewania mieszkań mułem i flotem”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.161.2016. 

Ponadto w tym punkcie obrad Rady Dariusz Michasiów odczytał podziękowanie skierowane przez Prezesa 
Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bielsku-Białej Pana Stanisława 
Ferensowicza do Prezydenta Miasta Bielska-Białej (w dniu 15 listopada 2016 roku) w sprawie 
upamiętnienia ofiar wydarzeń na Wołyniu w latach 1943-1944. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „oświetlenia dróg”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.164.2016. 

▪ Przedstawiła wniosek w sprawie „projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego”. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.165.2016. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu w rejonie Szkoły  

Podstawowej nr 28”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.166.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017  
– z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.167.2016. 
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Radny Konrad Łoś  
▪ Przedstawił interpelację w sprawie „zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Św. Anny w Bielsku-Białej 

oraz zamontowania na ulicy progu zwalniającego”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.168.2016. 

▪ Przedstawił interpelację w sprawie „podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała działań mających na celu 
optymalizację kosztów w obrębie stosowanego modelu udzielania zmówień publicznych”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.169.2016. 

 
Radna Barbara Waluś  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozbudowy ul. Podgórnej”. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.170.2016. 

 
Radna Bogna Bleidowicz  

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „objęcia monitoringiem ulicy Solnej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.171.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.172.2016. 

 
Radna Gorgoń-Komor  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zmiany godzin odjazdu linii autobusowej nr 26 w dzielnicy Biała 

Krakowska oraz zwiększenia liczby kursów (w tym w dni wolne). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.173.2016. 

 
Radna Małgorzata Zarębska  
▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „rozpatrzenia skargi na Zastępcę Prezydenta Pana Przemysława 

Kamińskiego”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.174.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „parkingu przy ul. Żywieckie Przedmieście”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.175.2016. 

▪ Przedstawiła interpelację w sprawie „zmiany organizacji ruchu i naprawy nawierzchni przy  
ul. Kamienickiej”. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.176.2016. 

 
Radny Adam Ruśniak   
▪ Przedstawił interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie „wykonania 

zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku”.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.178.2016. 
Powyższą interpelację poparł również Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Ponadto Radny Leszek Wieczorek złożył nw. wniosek, który nie został wygłoszony na sesji Rady Miejskiej 

(Radny zrezygnował z zabrania głosu): 

▪ w sprawie „odwodnienia ronda w okolicy węzła Bielsko-Biała Rosta”.  

Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.177.2016. 
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Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult. 

 
Głos w dyskusji zabrali: Radny Piotr Ryszka, Radny Roman Matyja, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski, Radny Konrad Łoś, Radna Grażyna Nalepa, Radna Małgorzata Zarębska, Radna 
Gorgoń-Komor, Radny Adam Ruśniak, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Bronisław Szafarczyk, Prezydent 
Miasta Pan Jacek Krywult, Dyrektor Miejskiego – Ośrodka Pomocy Pani Aleksandra Ciaciura Społecznej. 

 
Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 
W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 5 
Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2015/2016 

 
Informację przedstawił Pan Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej  

w roku szkolnym 2015/2016, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  
 

Ww. informację przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8_do protokołu. 
 

Informacja (SPR. Nr 49) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”,  
2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 49. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ 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 o realizacji zadań oświatowych 
Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2015/2016. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2016 r.  
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 września 
2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawił Pan Grzegorz Tomaszczyk – Sekretarz Miasta. 

 
Informację nt. opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanych do sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2016.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 

2016 roku według stanu na dzień 30 września 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  

 
Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 
▪ Komisja Edukacji i Kultury,  
▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  
▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Pisma Komisji stanowią Załącznik Nr 8_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 50) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 50. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ 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 Nr ON.II.0057.3.2016.BJ 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2016 r. z działalności Prezydenta Miasta  
w III kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 września 2016 roku. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
30 września 2016 roku 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej  

za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski.  
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Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisja RM: 
▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Środowiska. 
 
Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8_do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 51) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej 
monitorowanie”, 2016 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 51. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 17 

▪ 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 z wykonania budżetu miasta 
Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku. 

 
Ad 8 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat Budżetu Obywatelskiego 
(Partycypacyjnego) na 2017 rok 

 
Informację na temat Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk, Radny Marcin Lisiński. 

 
O godzinie 12.11 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski ogłosił 15-minutową przerwę  

w obradach Rady Miejskiej. 
 
__________________ 
 
 

O godzinie 12.35 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wznowił obrady Rady Miejskiej. 

 



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

  

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 listopada 2016 roku  

RM.0002.9.2016 

  Strona 11 z 26 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Bielsku-Białej 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 
Do Rady Działalności Pożytku Publicznego, w drodze uzgodnień międzyklubowych, zaproponowani zostali: 
Radna Bogna Bleidowicz, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 457) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 457. 
  
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 XXIII/427/2016 

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej  
do Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 462 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze  
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

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

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 462. 
  
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 XXIII/428/2016 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

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

 
Opinię Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury, 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja). 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 463 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze 
pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 463. 
  
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 XXIII/429/2016 

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej  
na 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 464) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 464. 
  
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 XXIII/430/2016 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Bielska-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 12a  
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu Celno-
Skarbowego 

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

 
W imieniu wnioskodawców projekt stanowiska przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych PiS  

– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.  
 

Projekt stanowiska RM (wersja I i II) stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek, Radny Maurycy Rodak, Klimaszewski, Zastępca Prezydenta Miasta  
Pan Waldemar Jędrusiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt stanowiska Rady Miejskiej. 
 
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

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    Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu Celno-Skarbowego. 

 
Podjęte przez Radę Miejską stanowisko stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Konrad Łoś, Pani Anna Łakomska – Skarbnik Miasta, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2016 rok, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 456) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 456. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 8 

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 XXIII/431/2016 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta  
mającego dokonać badania sprawozdania finansowego  

Miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Skoczeń – Naczelnik Wydziału 
Dochodów Budżetowych. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Edukacji i Kultury,  
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 
▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 455) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 455. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

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 XXIII/432/2016 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice  
na 2017 r." 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Zbigniew Szymański – Wiceprezes  
Zarządu AQUA S.A.  

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej, wydane do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, 

Jaworze i Wilkowice na 2017 r.", przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 454) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 454. 
  
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    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXIII/433/2016 

w sprawie zatwierdzenia  
"Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice,  

Jaworze i Wilkowice  
na 2017 r." 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 461) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
 

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej, wydana do projektu uchwały, znajduje 
się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy”,  
2016 rok (RM.0014). 

 
W imieniu wnioskodawców informacje na temat projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu 
Radnych PiS Przemysław Drabek. 
 

W związku z dokonanymi ustaleniami, celem wypracowania ostatecznej wersji projektu uchwały, 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Przemysław Drabek zgłosił wniosek o zdjęcie przedmiotowego punktu 

z porządku obrad i wprowadzenie tematu pod obrady kolejnej sesji Rady Miejskiej. 
 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Przemysława Drabka o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 
(Druk Nr 461). 
  
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   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 16,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Gajewska – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Polityki Społecznej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r., przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 458) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 458. 
  
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 XXIII/434/2016 

w sprawie ustalenia rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  
na 2017 r. 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Wawrzyczek – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 395) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 395. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 5 

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 XXIII/435/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna 
(Wnioskodawca: BOOKMACHER Sp. z o.o.) 

 
Punkt 18a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawiła Pani Sabina Dutka-Behrendt – Naczelnik Wydziału 
Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej o lokalizacji kasyna (Wnioskodawca: BOOKMACHER Sp. z o.o.), przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 466) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 466. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 6 

▪ wstrzymujących: 3 

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 XXIII/436/2016 

w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
o lokalizacji kasyna 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 18b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 
Punkt 18b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura  
Rozwoju Miasta.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 467) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2016 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 467. 
  
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 XXIII/437/2016 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa  

w celu uwzględnienia obszarów szczególnego  
zagrożenia powodzią 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 18c 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną 
granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku 

 
Punkt 18c – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura  
Rozwoju Miasta.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką 
Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 468) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 



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

  

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 listopada 2016 roku  

RM.0002.9.2016 

  Strona 23 z 26 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 468. 
  
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 XXIII/438/2016 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług  

w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą,  
północną granicą miasta, ulicami Hodowców  

i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 16 listopada 2004 roku 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 18d 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie 
projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń 
komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku 

 
Punkt 18d – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informacje na temat projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Gleindek – Dyrektor Biura  
Rozwoju Miasta.  

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce  
i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza  

i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 
▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów 
kolegialnych rady gminy”, 2016 rok (RM.0014). 
 



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

  

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 29 listopada 2016 roku  

RM.0002.9.2016 

  Strona 24 z 26 
VII Kadencja RM: 2014-2018 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 469) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 
gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki, który złożył 

oświadczenie o wyłączeniu się z głosowania nad projektem uchwały z uwagi na „istotny konflikt interesów” 
(Radny dzielnicy, której dotyczy projekt oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały, zawartej w Druku Nr 469. 
  
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 XXIII/439/2016 

w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji,  

obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy  
w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu  

ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych  
do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 r. Pana J______ 
R________ na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 465) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  
rady gminy”, 2016 rok (RM.0006). 

 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Katarzyna Balicka. 
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Wobec braku zgłoszeń, nieobecności Skarżącego, przysługującemu prawo zabrania głosu, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zawartej  

w Druku Nr 465. 
  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą ilość głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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 XXIII/440/2016 

w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 14 września 2016 r. Pana J_____ R_________ 

na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2016 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Sprawy różne 

 
W tym punkcie obrad głos zabrali: Radny Maurycy Rodak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk, Radny Bronisław Szafarczyk, Radny 
Szczepan Wojtasik, Radna Barbara Waluś, Radny Piotr Ryszka, Radna Grażyna Nalepa, Radny Konrad Łoś, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar 

Jędrusiński, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha, Wnioskodawca – Sekretarz Zarządu 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pan Damian Kowalewski (temat wystąpienia: przedstawienie 

działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręg Śląsk Cieszyński), Radny Roman Matyja. 
 

Załącznik Nr 6a – wydruk prezentacji medialnej przedstawionej przez Wnioskodawcę – Sekretarza Zarządu 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pana Damiana Kowalewskiego. 
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Ad 21 
Zakończenie obrad  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zamknął  
XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.10. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
 

Jarosław Klimaszewski 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Załączniki: 

 
Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy przebieg XXIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu w dniu  
    29 listopada 2016 roku 
Załącznik Nr 2 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XXIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
   w dniu w dniu 29 listopada 2016 roku 
Załącznik Nr 3 –  Zaproszenie: XXIII sesja Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
    w dniu 29 listopada 2016 roku 
Załącznik Nr 4 –  Lista obecności Radnych: XXIII sesja RM w dniu 29 listopada 2016 roku 
Załącznik Nr 5 –  Lista obecności gości: XXIII sesja RM w dniu 29 listopada 2016 roku 

 Załącznik Nr 6 –  Wniosek Sekretarza Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych  
    Pana Damiana Kowalewskiego o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej 

 Załącznik Nr 6a –  Wydruk prezentacji medialnej przedstawionej przez Wnioskodawcę – Sekretarza  
   Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pana Damiana  
   Kowalewskiego w punkcie  20. „Sprawy różne” 
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Załącznik Nr 12 –  Uchwały podjęte na XXIII sesji RM w dniu 29 listopada 2016 roku  
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    mjo) 
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Szczegółowy przebieg 
XXIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

w dniu 29 listopada 2016 roku 
 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej  

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

„Bardzo proszę o powstanie. 

Otwieram XXIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.1 

Witam Koleżanki i Kolegów Radnych. 

Witam Pana Prezydenta wraz Zastępcami i Pełnomocnikami.  

Witam Naczelników Wydziałów, szefów spółek miejskich.  

Witam serdecznie mieszkańców, którzy uczestniczą w dzisiejszej sesji, jak również media, a za ich 
pośrednictwem tych, którzy chcą nas oglądać w ramach transmisji bezpośredniej. 

Stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji – mamy pełny skład sesji, możemy obradować i podejmować 
ważne decyzje. 

Jak zwykle na początku zajmiemy się porządkowaniem porządku obrad, który został dostarczony Państwu 
w wymaganym terminie. 

Do zaproponowanego porządku sesji wpłynęło łącznie 5 wniosków o wprowadzenie zmian. Są to: 
▪ wnioski Pana Prezydenta Miasta w liczbie 4 projekty uchwał  
▪ oraz 1 wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 1. 

Przechodzimy do porządkowania. 

Pierwszy wniosek Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry. Wnioskodawca: BOOKMACHER Sp. z o.o. Proponuję,  
aby wprowadzić ten punkt w punkcie 18a. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony. Był to Druk 466 – dopowiem, bo nie powiedziałem tego 
wcześniej.  

Kolejny wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie uchwały w Druku Nr 467 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów 
szczególnie zagrożonych powodzią. Proponuję, aby był to punkt 18b. 

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

Punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

Kolejny punkt, to uchwała w Druku Nr 468 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, 
północną granicą miasta i ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego 16 listopada  

2004 roku. I proponuję, aby był to punktu 18c. 

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

Punkt został wprowadzony jednogłośnie. 

I czwarty wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie od porządku obrad uchwały zawartej w Druku 469  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, 
obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej  
na przedłużeniu ulicy Długiej oraz ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki. (…) 

                                                           
1 Godz. 10.11. 
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Proponuję, aby był to punkt 18d. 

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

Informuję, że punkt został wprowadzony. 

I piąty – wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie od porządku obrad projektu 
stanowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu  
Celno-Skarbowego – wersja II po rozmowach klubowych. Proponuję, aby był to punkt 12a.  

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

Pan Radny Szafarczyk był za – rozumiem?”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak, tak. W takim razie do protokołu proszę wpisać, że jednogłośnie ten punkt wprowadzono. 

Informacyjnie dodam, że  w punktach 10 i 11 obradować będziemy nad II wersjami projektów uchwał  
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie – Druk 462 i 463. 

Jeżeli nie zobaczę żadnych innych wniosków do porządku obrad, uznam porządek obrad za przyjęty. 

Nie widzę.”. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 2: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

Protokół był wyłożony zgodnie z procedurą, dotychczas nie wpłynęły żadne uwagi. Jeżeli teraz ich nie 
zauważę, uznam protokół za przyjęty. Tak też się stało, protokół został przyjęty. 

Wpłynął też wniosek o zabranie głosu w „Sprawach różnych”, wniosek Pana Damiana Kowalewskiego  
– Sekretarza Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Udzielenie głosu wymaga głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu Panu Sekretarzowi? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.  
Kto się wstrzymał?  

Jednogłośnie. Pan Damian Kowalewski będzie mógł wystąpić w punkcie „Sprawy różne”.”. 
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Ad 3 
Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Przechodzimy zatem do punktu numer 3. Interpelacje i wnioski Radnych – w liczbie 25. Będę  
je przedstawiał w kolejności zgłoszenia. Pierwsza...  – bo tutaj też są wnioski zgłoszone przed sesją i już  
z pismem przewodnim. Okej. 

To mamy tutaj Pana Maurycego Rodaka  dwie interpelacje. Pierwsza złożona wcześniej w sprawie zakupu 
bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w aparaturę do badania zanieczyszczenia powietrza  
w zakresie niskich emisji i druga w sprawie pilnej potrzeby poprawy stanu technicznego budynku przy ulicy 
Trakcyjnej. 

Bardzo proszę Panie Radny o wystąpienie.”   

 
Radny Maurycy Rodak  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Zakupu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w aparaturę do badania zanieczyszczenia 

powietrza w zakresie niskich emisji. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.154.2016. 

 Pilnej potrzeby poprawy stanu technicznego budynku przy ulicy Trakcyjnej 16. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.162.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję bardzo. 

A teraz bardzo proszę o przedstawienie swoich interpelacji Pana Przewodniczącego Romana Matyję. 

Pierwsza w sprawie wprowadzenia zakazu postoju na ulicy Kolistej i kolejna w sprawie remontu łazienek  
w Szkole Podstawowej numer 37 i jeszcze jedna w sprawie prac nad realizacją projektów Budżetu 
Obywatelskiego z 2016 roku. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.” 

 
Radny Roman Matyja  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Wprowadzenia zakazu postoju na ulicy Kolistej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.155.2016. 

 Remontu łazienek w Szkole Podstawowej na os. Karpackim.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.156.2016. 

 Prac nad realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.163.2016. 

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

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 4 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Panie Radny.  

A teraz poproszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji Pana Radnego - Pana Przewodniczącego 
Piotra Ryszkę.  

Pierwsza związana z ogrzewalnią, druga w sprawie rozważenia możliwości dostarczania przez nocne 
patrole Straży Miejskiej, ciepłych posiłków bezdomnym na terenie miasta. 

Bardzo proszę Panie Radny.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Rozważenia możliwości otwarcia w Bielsku-Białej ogrzewalni dla bezdomnych.  

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.157.2016. 

 Rozważenia możliwości dostarczania, przez nocne patrole Straży Miejskiej, ciepłych posiłków bezdomnym 
na terenie miasta. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.158.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Kolejna interpelacja Pana Przewodniczącego Krzysztofa Jazowego w sprawie zainstalowania progów 
zwalniających na odcinku ulicy Agawy 5,11,17. 

Bardzo proszę.” 

 
Radny Krzysztof Jazowy  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Zainstalowania progów zwalniających na odcinku ulicy Agawy 5, Agawy 11 oraz Agawy 17. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.159.2016. 

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. 

Proszę teraz o przedstawienie swojej interpelacji w sprawie wykonania przystanku komunikacji miejskiej 
przy ul. Ks. Brzóski. 

Bardzo proszę Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 Wykonania przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Ks. Brzóski. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.160.2016. 

Interpelacja dostępna 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.  

O przedstawienie swojej interpelacji w sprawie zakazu ogrzewania mieszkań mułem i flotem. 

Bardzo proszę Pan Radny Dariusz Michasiów.”  

 
Radny Dariusz Michasiów 
Przedstawił poniższą interpelację w sprawie: 
 zakazu ogrzewania mieszkań mułem i flotem. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.161.2016. 

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

Po przedstawieniu interpelacji Radny Michasiów nawiązał do interpelacji złożonej na sesji w dniu 

29.11.2016 roku: 

„Panie Prezydencie, 

chciałbym podziękować za wsparcie mojej inicjatywy upamiętnienia w Bielsku-Białej ofiar Polaków 
pomordowanych na dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej – na Wołyniu, Polesiu i w Galicji 
Wschodniej. Nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że ta inicjatywa poruszy serca tak wielu bielszczan. 
Wszystkim z kolei pytającym, co Bielsko-Biała ma wspólnego z Wołyniem, odpowiadam: Tutaj właśnie 
wielu naszych Rodaków, Polaków po zakończeniu działań drugiej wojny światowej i po zmianie granic 
Rzeczypospolitej Polskiej osiedliło się i rozpoczęło nowe życie. Uważam, że nie zawsze Warszawa musi być 
pod tym względem wiodącym miastem, które upamiętnia tego typu obywatelskie inicjatywy. 

Panie Prezydencie w kilku zdaniach przytoczę, jeżeli Pan pozwoli, słowa listu Prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bielsku-Białej Pana Stanisława Ferensowicza, 
skierowane na Pana ręce w dniu 15 listopada 2016 roku.  

‹‹Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich z zadowoleniem 
przyjęli wystąpienie podczas październikowej sesji Radnego Pana Dariusza Michasiów w sprawie 
upamiętnienia ofiar wydarzeń na Wołyniu w latach ‘43-44. Za to wystąpienie dziękujemy Radnemu  
i Władzom Miasta, że ze zrozumieniem odniosły się do tego pomysłu. Popieramy propozycję Pana 
Prezydenta, aby tablicę czy też głaz powstał na cmentarzu wojskowym przy ulicy Saperów. Równocześnie 
prosimy, aby obok napisu „Pomordowanym na Wołyniu" dopisać „i na Kresach Wschodnich". Panie 
Prezydencie my repatrianci już za niedługo wszyscy odejdziemy, po nas zostaną dzieci i wnuki, a nie mamy 
nawet gdzie zapalić świecy za tych, którzy tam zostali, często bez godnego pochówku. Ich groby zostały 
na Kresach.  

Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich  
Pan Stanisław Ferensowicz.››.  

Dziękuję uprzejmie.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny.  

Bardzo proszę o przedstawienie swojej interpelacji dotyczącej oświetlenia dróg oraz wniosku dotyczącego 
projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 

http://www.um.bielsko.pl/
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Radna Grażyna Nalepa 
Przedstawiła poniższą interpelację oraz wniosek w sprawie: 
 Oświetlenia dróg. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.164.2016. 

 Projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.165.2016. 

Interpelacja oraz wniosek dostępne 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 swoich interpelacji: pierwsza w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa 

ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 i druga ujęcie dodatkowych środków w planie budżetu na rok 
2017 z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po tematyce możemy się 
domyśleć, że będzie to Pan Radny Bronisław Szafarczyk.  

Bardzo proszę.” 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.166.2016. 
 Ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017 – z przeznaczeniem na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.167.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny. 

A teraz poproszę o przedstawienie swoich dwóch interpelacji.  

Pierwsza w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Św. Anny w Bielsku-Białej oraz zamontowania 
na ulicy progu zwalniającego. I druga w sprawie podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała działań 
mających na celu optymalizację kosztów w obrębie stosowanego modelu udzielania zamówień publicznych. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.” 

 
Radny Konrad Łoś  
Przedstawił poniższe interpelacje w sprawie: 
 Zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Św. Anny w Bielsku-Białej oraz zamontowania na ulicy progu 

zwalniającego.  
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.168.2016. 

 Podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała działań mających na celu optymalizację kosztów w obrębie 
stosowanego modelu udzielania zamówień publicznych. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.169.2016. 

Interpelacje 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 Panie Radny. 

A teraz poproszę o przedstawienie swojej interpelacji Panią Radną Barbarę Waluś. Dotyczy ona rozbudowy 
ul. Podgórnej. 

Bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Barbara Waluś 
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Rozbudowy ul. Podgórnej. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.170.2016. 

Interpelacja dostępna 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 swoich dwóch interpelacji Panią Radną Bognę Bleidowicz. Pierwsza  
w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i druga w sprawie objęcia monitoringiem 
rejonu ulicy Solnej.  

Bardzo proszę.” 

 
Radna Bogna Bleidowicz 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Objęcia monitoringiem ulicy Solnej, 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.171.2016. 

 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.172.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Radnej. 

A teraz interpelacja w sprawie zmiany godzin odjazdu linii autobusowej nr 26 w dzielnicy Biała Krakowska 
oraz zwiększenia liczby kursów (w tym w dni wolne). 

Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor  
Przedstawiła poniższą interpelację w sprawie: 
 Zmiany godzin odjazdu linii autobusowej nr 26 w dzielnicy Biała Krakowska oraz zwiększenia liczby 

kursów (w tym w dni wolne). 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.173.2016. 

Interpelacja dostępna 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. 

A teraz poproszę o przedstawienie swoich trzech interpelacji (...) Pani Radną Małgorzatę Zarębską. 
Pierwsza w sprawie rozpatrzenia skargi na Zastępcę Prezydenta, druga w sprawie parkingu przy  
ul. Żywieckie Przedmieście i trzecia w sprawie zmiany organizacji ruchu i naprawy nawierzchni  
przy ul. Kamienickiej. 

Bardzo proszę Pani Radna.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
Przedstawiła poniższe interpelacje w sprawie: 
 Rozpatrzenia skargi na Zastępcę Prezydenta Pana Przemysława Kamińskiego. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.174.2016. 

 Parkingu przy ul. Żywieckie Przedmieście. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.175.2016. 

 Zmiany organizacji ruchu i naprawy nawierzchni przy ul. Kamienickiej. 
Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.176.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

A teraz o przedstawienie interpelacji dotyczącej – w zasadzie wniosku dotyczącego odwodnienia ronda  
w okolicy węzła Bielsko-Biała Rosta. 

Bardzo proszę Pan Radny Leszek Wieczorek.” 

 
Radny Leszek Wieczorek  
„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Rezygnuję z przedstawienia swojej sprawy. Proszę Pana Prezydenta o interwencję i o odpowiedź  
na piśmie. 

Dziękuję bardzo." 

Wniosek, który nie został wygłoszony na sesji Rady Miejskiej w sprawie: 

 Odwodnienia ronda w okolicy węzła Bielsko-Biała Rosta. 
Wniosek znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.177.2016. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„A ja dołączam się do prośby Pana Radnego.  

(...) Proszę o przedstawienie interpelacji wspólnej Pana Radnego Adama Ruśniaka i Dariusza Michasiów. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.” 
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Radny Adam Ruśniak   
Przedstawił poniższą interpelację złożoną wspólnie z Radnym Dariuszem Michasiów w sprawie: 
 Wykonania zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku. 

Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2016 rok: RM.0003.178.2016. 

Interpelację poparł Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Pozwolę się dołączyć do tej interpelacji, chociaż nie jestem pod nią podpisany, ale często jeżdżę tamtym 
rejonem i rzeczywiście – zwłaszcza w okresie tym nasilonym, czyli porannym, przy Szkole i przy 

Przedszkolu tworzą się zatory. Myślę, że (...) ta propozycja ułatwiłaby tam życie mieszkańcom.  

Bardzo proszę Panie Prezydencie o odniesienie się.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

może naprzód taka ogólna uwaga. Proszę Państwa, gdybyśmy wszystkie chcieli interpelacje załatwić  
– wszystkie są słuszne oczywiście, bo prawie nie ma żadnej interpelacji niesłusznej – to pytanie nasuwa 
się takie: To co w takim razie wyrzucić z budżetu, który jest projektowany? – (...) bo dwóch budżetów nie 
ma. Jest tylko jeden budżet i jeszcze jest założony bardzo wysoki kredyt, więc co wyrzucić z tego budżetu? 
Proszę bardzo, bo składać tylko nowe wnioski to, to jest prosto. Jeszcze wiele (...) rzeczy do zrobienia  
w tym mieście jest – nikt nie powiedział, że sto procent jest załatwionych spraw. Natomiast proszę 
Państwa jest projekt budżetu i proszę powiedzieć co wyrzucić, a włożyć te tematy, które Państwo mówili. 
Ja myślę, że w ogóle (...) nowa jakość się zaczyna w mieście, bo proszę Państwa dawno nie słyszałem, 
żeby ktoś pytał się tutaj o jakość nauczania w szkołach na przykład, natomiast zaczyna być problem 
parkingów przy szkołach i przedszkolach. To jest problem największy dzisiaj, żeby parkingi były przy 

szkołach i (...) przedszkolach. No więc kiedyś się mówiło o jakości nauczania, dzisiaj to jest temat widzę 
drugorzędny. Najważniejsze są parkingi – bo ileś interpelacji już było i są, i będą następne – że trzeba 
odpowiednie parkingi zrobić i często na zebraniach rodzicielskich właśnie to jest głównym tematem. 
Widzimy, że zmienia się (...) jakość życia chyba i mamy inne (...) zapotrzebowania (...), ale jak 
powiedziałem, ta pierwsza sprawa, że jeszcze są na wszystko środki (...)  potrzebne proszę Państwa.  

Po kolei: pierwsza sprawa Pan Radny Rodak – zakup drona. Więc chcę powiedzieć, że GIK w Katowicach 
skonstruował taką mobilną platformę do badania i w tej chwili – (...) do badania niskiej emisji – (...) ona 
jest w tej chwili w próbach. Jak (...) będą końcowe efekty, to wtedy będzie to jakoś kompleksowo 
prawdopodobnie – przynajmniej na Śląsku – załatwione. Jest (...) taka platforma mobilna (...) 
konstruowana i w tej chwili jest w próbach po prostu. To by była jedna rzecz. 

Druga rzecz to jest ulica Trakcyjna. Chcę powiedzieć tak, że – ulica Trakcyjna – nikt tego budynku  
po pierwsze nie sprzedaje, (...) bo nie ma zasady – w naszym mieście nie zdarzyło się – żeby sprzedawać 
budynek z lokatorami. Nie było takiego wypadku u nas. Tam jest sześciu lokatorów w całym budynku  
w związku z tym się nie sprzeda. Natomiast problem jest z tym budynkiem, bo ten budynek jest 
zbudowany i ma własność miejską po obrysie, a reszta terenu jest PKP – własnością PKP jest i tutaj z PKP 
mamy problem się dogadać. W ostatnich latach tam poszły remonty za około (...) 200 tys. złotych  
– są planowane następne, ale jak powiedziałem tam jest wielki problem, bo (...) jest sprawa PKP. Ja nie 
wiem czy nie jest – nie wiem, będziemy rozważać – czy nie jest jakimś wyjściem może tych ludzi wziąć  
i gdzieś indziej przemieścić do innych domów, a ten budynek, bo są chętni, na sprzedaż (...) – on jest 
mało atrakcyjny mówiąc szczerze. 

Pan Radny Matyja – łazienki, Szkoła 37. Ja myślę, że w tej Szkole dużo się robi – sam Pan powiedział –  
i nie wiem czy... Pytanie jest takie, czy w tym roku są w stanie wydać te pieniądze, bo Pan powiedział,  
że <<(…) jakby były jakieś rezerwy>>. Zostawmy te rezerwy, natomiast czy w tym roku są gotowi wydać  
i rozliczyć się? Bo jak Pan mi da taką odpowiedź, to będziemy rozmawiać. Dobrze?    

http://www.um.bielsko.pl/
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Ulica Kolista, zakaz postoju. To dotyczy kliku innych spraw (...). Proszę Państwa, są pewne ulice – (...) 
taka Kolista nie jest taką znowu największą ulicą w Bielsku-Białej – i zakaz postoju. Nie można takich 
zakazów dawać, bo ktoś zrobił zdjęcie, że stoją samochody – i dobrze, że stoją. A gdzie mają stać? Jaki 
jest ruch na tej Kolistej? Bez przesady. Wszędzie możemy zakazy porobić. Możemy wszędzie zakazy 
porobić w tym mieście, tylko gdzie ludzie będą stali? Czy wszyscy mieszkańcy za tym są? To nie jest ulica 
najbardziej jakoś oblężona, obciążona i (...) kilka zdjęć, że (...) pojedyncze samochody stoją, o niczym nie 
świadczą po prostu. (...) Dyskusja była już na BRD i nie ma pozytywnej opinii na temat tego, żeby tam 
zrobić zakaz. Nie możemy wszędzie zakazów porobić proszę Państwa. 

Sprawa Budżetu Obywatelskiego. Dostanie Pan oczywiście wykaz niezrealizowanych – z tego co wiem,  
to trzy chyba tematy będą w tym roku niezrealizowane. Natomiast (...) z tym miodem na Pana serce  
to myślę, że troszeczkę trzeba by to wyhamować, bo nie Pan jest pomysłodawcą. (...) W 70. latach  
w Brazylii już były obywatelskie, a w Polsce już było kilka miast wcześniej – robiło tak. Miodu trochę mniej 
może. Dobrze? 

Pan Radny Ryszka – to są takie dwie interpelacje, które będą bardzo trudne do zrealizowania. Bo co Pan 
Radny Przewodniczący Ryszka proponuje: żeby ci ludzie, którzy nie mogą być przyjęci do Domu dla 
Bezdomnych, bo są pod wpływem alkoholu, żeby im stworzyć, żeby (...) sobie mieli ciepło i sobie mogli pić 
w cieple po prostu. (...) To myślę, że to nie jest droga. To nie jest droga, (...) bo oni mają wtedy (...)  
– oficjalnie mogą sobie pić. Są pijani i (...) jeszcze mogą sobie dalej pić. Ja myślę, że nie tędy droga jest.  
Droga jest tędy, żeby ci ludzie przestali pić – bo jak są biedni, są bezdomni to nie jest pierwszą potrzebą 
chyba alkohol. I chyba w tym kierunku powinny iść wszystkie działania, a nie (…) jeszcze ułatwiać – bo to 
będzie ułatwienie jeszcze – że po co ma na zimnie, jak może w cieple pić. Myślę, że to nie jest najlepszy 
pomysł Panie Przewodniczący. Mamy (...) dla bezdomnych pomieszczenia – są przyzwoite, każdy tam 
dostaje wszystko co potrzeba. Natomiast robić specjalnie dla tych, którzy są pijani, to myślę, że to byłby 
pierwszy chyba wypadek (...) w Polsce tego typu i dopiero mielibyśmy tam problem – dopiero tam 
zaczęlibyśmy mieć problem.  

Pan Radny Jazowy – progi zwalniające. Nie wiem, to pójdzie na BRD. Natomiast ja nie znam w sam raz 
ulicy Agawy, w którym to miejscu jest. (...) Pisze (…) – normalne domy – numery domów.  Przecież jak 
będziemy robić przy konkretnych domach progi zwalniające, to każdy sobie zacznie życzyć – (...) koło 
mojego domu zróbmy też może próg zwalniający. (...) Myślę, że to chyba – te progi zwalniające – to nie 
jest panaceum na nic, moim zdaniem, bo niszczy się tylko samochody, (...) a już każdy przy domu chciałby 
mieć próg zwalniający. Nie wiem. Oczywiście pójdzie to na BRD (...) i tam się fachowcy wypowiedzą  
na ten temat. 

Szczepan Wojtasik – przystanek autobusowy. To jest do rozważenia. Wiem, że tam jest problem jakiś  
z tym miejscem. To, że u Pana Wykręta (...) ludzie stają, to Pan Wykręt na razie nie zgłaszał problemu, 
nie protestował na razie. (...) Nie wiem.”                                                                          

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Jest gościnny po prostu.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Pan Radny Michasiów – sprawa zakazania palenia flotami i mułem. My nie mamy możliwości prawnych 
samych. My (...) możemy wystąpić, natomiast – i myślę, że to trzeba robić, żeby w Polsce; (…) bo to nic 
nie da nawet jak my podejmiemy. Gdybyśmy podjęli taką uchwałę to nic nie da, bo to jest kwestia 
okolicznych miejscowości. W Polsce powinien być zakaz palenia flotami i mułami tak jak to w Czechach 

zrobiono na przykład. Powinien być zakaz, jak również sprzedaż (...) pieców pierwszej, drugiej, trzeciej 
generacji, które są w ogóle już w tej chwili… – w Czechach nie wolno ich sprzedawać, a u nas są. Myślę, 
że taki wniosek będziemy musieli chyba jakiś złożyć, żeby właśnie w Polsce podjęto. Do naszych Posłów 
trzeba będzie zwrócić się żeby podjęto proces legislacyjny właśnie zakazujący palenia mułami i flotami,  
i produkcji pieców pierwszej, drugiej, trzeciej generacji.  

Pani Radna Grażyna Nalepa – sprawa oświetlenia. To jest tak, że mogę zgodzić się, że mam sam często 
uwagi do oświetlenia. Natomiast takie na okrągło mówienie, że <<zwłaszcza w opadach słabe oświetlenie 
uliczne>>, to trzeba konkretnie podać, bo to oświetlenie jest jakie jest – ono nie jest najgorsze, na pewno 
jest dalekie od ideału. Na to trzeba jakieś konkrety podać po prostu (...) – bo jeśli tak będziemy  
na okrągło skrzyżowania, to mamy – ja wiem – 100, 200 skrzyżowań w Bielsku, to większość jest 
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oświetlonych, ale nie wszystkie. Jeśli są jakieś sprawy faktycznie, to trzeba podać konkretnie, to będziemy 
wtedy faktycznie [zajmować] się tym. Natomiast jest fakt, że z tym oświetleniem ja mam też uwagi,  
bo to niestety sprawa TAURONU. Często wiele odcinków ulic jest wyłączana – to jest problem jakiś, jest 
problem. My piszemy pisma do TAURONU, trzeba będzie kolejne znowu napisać, bo nie zgadzamy się  
z tym, co (...) TAURON proponuje nam.    

Natomiast jest następna interpelacja, ona (...) powtarza się tutaj – niektórzy Radni również – to jest 
kwestia realizacji szybciej postulatów czy wniosków z Budżetu Partycypacyjnego, tak zwanego 
Obywatelskiego. Faktycznie jest jakiś problem i będziemy musieli starać się szybciej te przetargi robić,  
bo faktycznie zawsze są jakieś problemy i to jest to. Ale musimy jednak zrobić wszystko, żeby te przetargi 
były szybciej zrobione, bo nie powinno być tak, że jakieś zadanie jest niewykonane. Oczywiście  
(…) – bo mamy takie sprawy – że są obiektywne problemy, dlaczego nie można pewnych rzeczy wykonać, 
ale to powinny być zupełnie incydentalne sprawy. 

Pan Radny Szafarczyk. Pan ma moim zdaniem jak zwykle rację w tym, co Pan podaje, tylko że rozwiązanie 
jest… – niekoniecznie zgadzam się z tymi rozwiązaniami, bo jeśli Pan pisze takie zdanie <<zwracam uwagę 
na kompletny bałagan w ruchu samochodów i pieszych jaki występuje codziennie przed rozpoczęciem 
nauki>>, się rozumie, że po rozpoczęciu nauki już bałaganu nie ma – powiedzmy już bałaganu nie ma – 
tylko przed rozpoczęciem nauki. (...) Przepraszam bardzo, ale bałagan w ruchu samochodów i pieszych  
to (...) na to jest jedna rada. (...) Muszą ludzie… – jakby tutaj dalszy ciąg tego, że tam ubliżał ktoś. To jest 
kwestia tylko Straży Miejskiej, Policji i nic więcej. (...) Tylko, że jest ciężko by przy każdej szkole żeby stali 
policjanci i strażnicy miejscy. Natomiast trzeba notować, jeśli ktoś ubliżył takiej Pani albo zachował się 
niewłaściwie – bo oni po to tam są przecież, po to płacimy za to tym ludziom. To proszę niech numer 
spisze i takie sprawy zrobimy – damy wniosek do sądu i się skończy sprawa. Jedną, drugą nagłośnimy taką 
sprawę i koniec. Bo jest problem, że ktoś nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, to wtedy my 
szukamy rozwiązań innych, bo są różne propozycje. Natomiast nie mówimy o jednym, że trzeba 
przestrzegać, szczególnie w takich miejscach, w takich jak szkoła właśnie, tam trzeba przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego po prostu – i to jest podstawowa sprawa. I żadne inne rzeczy nie pomogą, 
działania, jeśli nie będzie (...) przestrzegania przepisów, przynajmniej w takich miejscach, które są bardzo 
(...) newralgiczne. 

Sprawa ujęcia w budżecie dodatkowych środków. Dodatkowe środki to jest bardzo nieprecyzyjne (...) 
pojęcie. Dodatkowe środki – bo co to dodatkowe środki: 100, 200 zł, 1 mln, 2 mln? Co to są dodatkowe 
środki i na co konkretnie, bo budżet się robi – przecież wiecie Państwo – konstruuje się tak, że do grosza, 
na konkretne zadanie jest przewidziane. Nie można takiej pozycji zrobić w budżecie, bo nie ma takiej 
pozycji – (...) księgowa nie może zanotować tego – dodatkowe środki na bezpieczeństwo. Nie ma  
– są konkretne sprawy do rozwiązania i na to środki się znajduje. Natomiast nie można (...) zapisu zrobić 
„dodatkowe środki na poprawę bezpieczeństwa”, bo takiej możliwości nie ma. 

Pan Radny dr Łoś – sprawa Świętej Anny, próg zwalniający, grupa mieszkańców. To się odnosi do tego,  
co już (...) mówiłem – chyba w jednych z pierwszych interpelacji tutaj. Świętej Anny, Panie doktorze,  
to jest tak mała uliczka, że nie wierzę, że pięćdziesięciu mieszkańców podpisało, bo tam nie ma 
pięćdziesięciu mieszkańców na tej ulicy. (...) Tak że chyba okoliczni musieli również podpisać, bo sama 
Świętej Anny nie ma. I teraz do takiej ulicy, która notabene jest bardzo stroma – jeśli chodzi o stromość –
to jeszcze progi zwalniające tam robić. Oczywiście na BRD to pójdzie, ale nie sądzę, żeby ktoś się zgodził, 
na tak wąskiej ulicy, gdzie kilka domów na krzyż praktycznie jest, żeby tam jeszcze progi zwalniające 
robić. Mówię, możemy w całym mieście porobić progi, ale jak będziemy samochodami jeździć po tych 
progach zwalniających. Tak że tutaj z tymi pięćdziesięcioma to Pan przesadził chyba mieszkańcami, Panie 
Doktorze, bo chyba tylu nie ma tam mieszkańców na tej ulicy Świętej Anny. To byłaby jedna rzecz. 

Natomiast zamówienia publiczne. (...) Chcę powiedzieć tak: ja mam przygotowane od dłuższego czasu  
zarządzenie moje w sprawie powołania Wydziału Zamówień Publicznych i ten Wydział będzie powołany. 
Natomiast muszę powiedzieć zupełnie tutaj szczerze i jasno, że (...) robiliśmy już konkurs na Kierownika, 
na Naczelnika tego Wydziału. Konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia i dalsze nasze działania, które czynimy 
na razie (...) nie przynoszą rezultatu. Nie możemy otrzymać osoby, takiej jaką byśmy chcieli, kompetentnej 
na stanowisko Naczelnika Zamówień Publicznych. Jest problem, bo jeśli mieliśmy… – to nie znaczy,  
że tylko ogłaszamy i nic nie robimy. Nie, my działamy. Wszystkie osoby, które mieliśmy – mogę powiedzieć 
jasno – „na tapecie” rozmowy, to od razu dostały podwyżki w swoich firmach i po prostu się skończyło 
(...). Nie będę tutaj o szczegółach mówił, bo nie mogę oczywiście, ale taka jest prawda. Jedna, druga, 
trzecia osoba, którą mieliśmy – uznaliśmy że spełniłaby warunki (...) – to od razu… Są to ludzie bardzo 
poszukiwani w tej chwili na rynku i mamy problem. Dalej pracujemy nad tym, bo ten Wydział musi być 
powołany – w najbliższym czasie musi być powołany i będzie powołany (...), natomiast trzeba zacząć  
 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 12 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

od głowy – od Naczelnika kompetentnego. I tutaj są – jak powiedziałem – problemy, bo trzy podejścia  
na razie zakończyły się niepowodzeniem dla nas; dla nich powodzeniem, bo dostali pieniądze dodatkowe. 
Natomiast problem jest zamówień publicznych i na pewno Wydział powstanie. 

Już, już, już. Pani Radna Waluś – Podgórna. Podgórna będzie. Pierwszy etap będzie wykonany  
w przyszłym roku (...) a to, że jest na dzisiaj zapis taki jaki jest – jeśli chodzi o finanse – to ja mówiłem 
wczoraj na Komisji Budżetu, że w najbliższym czasie, czyli w I kwartale, mam nadzieję ten budżet będzie 
w znaczący sposób zmieniony. Bo wiele rzeczy – właśnie ta Podgórna jest takim przykładem – na dzisiaj 
jest zapisane zero. Ale na pewno będzie w przyszłym roku robiona – pierwszy etap, będzie robiona.  

Pani Radna Bleidowicz – Solna monitoring. To tak się wpisuje w tą Świętą Annę i inne te małe uliczki (...). 
Solna to jest taka uliczka – znam ją dobrze, bo mieszkałem tam kilka lat na Solnej, tak że znam  
ją po prostu – ale tam monitoring robić (...) to raczej będzie trudno, bo naprawdę trzy bloki z jednej 
strony i trzy bramy czy cztery bramy z drugiej strony i to jest cała praktycznie Solna, plus blok jeszcze z tej 
drugiej strony (...). Natomiast jeśli są jakieś… – sprawa przestępstw, które tam są, to po prostu jest tylko 
jedno [wyjście]. (…) Uruchomimy Policję i Straż miejską, żeby tam częściej (...) się tym zajęła. Bo w ogóle 
ten rejon ulicy… – nie tylko Solnej, ale gorsza sprawa jest z ulicą Czystą, moim zdaniem. Tam jest 
problem, bo tam są skupy złomu całodobowe – tam były trzy skupy złomu, o ile wiem – są tam sklepy 
całodobowe, które (...) sprzedają takie trunki, które właśnie stwarzają później problemy. Tak że nie sądzę, 
żebyśmy (...) zrobili na Solnej monitoring, natomiast na pewno (...) zintensyfikujemy tam działania patroli 
policyjnych i straży miejskiej. Chociaż (...) nie wiem kto to robi, bo jest ona zamknięta w tej chwili 
praktycznie – przejazdu nie ma od ulicy Cieszyńskiej – więc nie wiem, czy nie jakieś lokalne (...) 
towarzystwo robi jakieś problemy. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Dostanie Pani odpowiedź. Ja chcę tylko powiedzieć, bo ostatnio  
to Schronisko jest bardzo modne – widać, że to jest jedno z najważniejszych problemów w Bielsku-Białej, 
czyli nie ma jak widać innych ważniejszych. Ale chcę powiedzieć, że były kontrole w tym Schronisku. 
Wszystkie kontrole zewnętrzne, które były, były nasłane, wszystkie wypadły bardzo pozytywnie. Tak dla 
informacji tylko podam. 

Pani Radna Gorgoń-Komor – linia 26, zmiany godzin. Nie wiem, to przekaże mi Pan Dyrektor,  
się zastanowi nad tym. Natomiast zwiększenie częstotliwości, szczególnie w dni wolne, to my mamy 
badania przecież ruchu. I w tej chwili to jest nie tak, że ktoś chce, bo to w sam raz potrzebuje jedna czy 
dwie osoby jechać i będziemy linię uruchamiać. To są koszty potworne. Mamy dane, myślę że Pan 
Dyrektor się ustosunkuje na pewno do (...) tego postulatu.  

Pani Radna Zarębska. Pierwsza sprawa – już momencik – to jest sprawa skargi na mojego Zastępcę. Chcę 
powiedzieć, że moi Zastępcy mają upoważnienia moje i jeśli podpisuje, to jest problem (...), że ma takie 
upoważnienie do podpisania. To nie znaczy, że on sam to robi, sam sobie to wymyślił, sam sobie to pisze, 
bo te sprawy są często omawiane. Na przykład ta sprawa, o której Pani Radna mówiła jest wielokrotnie 
omawiana i jest to problem (...).  I to nie jest problem, że podpisał to Prezydent Kamiński, bo miał prawo 
do tego, żeby podpisać – bo takie upoważnienie ma, możemy pokazać – natomiast problem jest  
do rozwiązania. I to jest ważna sprawa, że tego problemu tak szybko nie możemy rozwiązać, bo krótko 
mówiąc mieszkańcy tej części Lipnika chcą, żeby tam zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. 
Natomiast mieszkańców już nie interesuje ile Miasto może w tym momencie i zapłaci odszkodowań.  
Te odszkodowania mogą w miliony pójść po prostu. I teraz jakbyśmy to zrobili, co mieszkańcy w tej chwili 
chcą, to za chwilę będzie interpelacja, dlaczego tak (…) działamy niefrasobliwie z budżetem Miasta. Tam 
będą milionowe odszkodowania i dlatego my szukamy rozwiązań (...). I nie jest problem kto podpisał 
pismo. I (...) proszę nie mówić, że jest coś opieszale załatwiane, bo na dzisiaj nie ma takiego idealnego 
rozwiązania tam po prostu. To, co mieszkańcy chcą – jak powiedziałem – to grozi wielomilionowymi 
odszkodowaniami ze strony Miasta.  

Następnie (…): parking przy ulicy (...) Żywieckie Przedmieście. To była sprawa, która się ciągnie  
od dawna, jeszcze jak była Apena – to Apena kiedyś sama twierdziła, bo to dla jej pracowników było 

głównie. Natomiast nie jest to na pewno dzisiaj… – to jest rzecz, która powinna być zrobiona, ale ona nie 
jest pierwszoplanowa. Dzisiaj pierwszoplanowe to mamy parkingi przy ulicy Lwowskiej, (...) przy ulicy 
Kopernika – to są te pierwszoplanowe parkingi, które musimy robić, bo one załatwiają wiele problemów 
czy rozwiązują wiele problemów (...). Natomiast ten teren tak szybko nie będzie robiony (...) – aż przyjdzie 
kolej na to po prostu – szczególnie, że teraz Apeny już nie ma, czyli partycypanta nie ma. To jest tylko 
problem parkingu dla mieszkańców tam. Nawiasem mówiąc – nie jest to, aż takie – jest tam (...) kilka 
bloków (...) i to jest tyle. Tyle mogę na ten temat odpowiedzieć dzisiaj.    

Ulica Kamienicka. Ja nie wiem kto w telewizji – ja nie mam telewizji tej miejskiej, (...) naszej – nie wiem,  
co tam obiecywał (...) przed kamerami. Natomiast ta ulica też wielokrotnie (...) była na tapecie. Problem, 
on musi dojrzeć po prostu, bo jest wiele innych spraw, które zdaje się, że są ważniejsze; bo (...) ruch  
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na tej Kamienickiej nie jest (…) to czołowa ulica jakby, chociaż na pewno ona wymaga (...) remontu 
powiedzmy. Wymaga na pewno remontu.  

Odwodnienie – Pan Radny Wieczorek – węzła Rosta. To przekażemy.  

I Pan Radny Ruśniak. To jest to, co mówiłem – parking przy Szkole numer 31. Pan Radny Michasiów  
– to we dwójkę złożyliście Państwo. Będzie rozpatrywana sprawa, bo jak powiedziałem, (...) wszystkie  
te małe drogi proszę Państwa chcecie, żeby były zrobione, żeby były parkingi przy wszystkich szkołach, 
przedszkolach zrobione. Proszę powiedzieć co z budżetu, który jest zaproponowany, wyrzucić żeby wstawić 
te elementy, które są przedmiotem dzisiejszej interpelacji. Bardzo o to proszę.  

Dziękuję.”                    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Bardzo proszę w kolejności zgłoszeń. 

Bardzo proszę Pan Radny Piotr Ryszka.” 

 
Radny Piotr Ryszka  
„Szanowny Panie Prezydencie, 

wiadomo, że jest to sprawa bardzo trudna i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ze sprawą łatwą zwracać się  
do Pana Prezydenta. 

Natomiast w tej interpelacji chciałbym tylko wyjaśnić, że w Polsce istnieją już 73 takie placówki, które 
prowadzą i pomagają około 2 tys. mieszkańców. Od 5 października obowiązują nowe przepisy dotyczące 
pomocy społecznej (...) – ta nowelizacja wylicza, że oprócz noclegowni, schronisk są również  
i ogrzewalnie. A ogrzewalnia to przecież placówka, która jest o bardzo niskim standardzie, dla których 
ławka, krzesło, ogrzane pomieszczenie i toaleta to wszystko. Jest to pomoc tymczasowa na okres zimowy. 
W najbliższej okolicy – to Kraków, Bytom, Poznań, Wrocław, Katowice – takowe [placówki] już istnieją.  

Ja sobie zdaję z tego sprawę i nie jest w żaden sposób moim zamiarem pomaganie czy ułatwianie ludziom 
z problemem alkoholowym by go zaspakajać. Natomiast muszę powiedzieć Panie Prezydencie, że przecież 
u tego Świętego Brata Alberta to są różni ludzie. I jeżeli rano przychodzi taki człowiek naprawdę widzę,  
że jest wczorajszy – po naszemu mówiąc – i pytam go <<co się stało?>>,  <<no wiesz (...) mam ten problem 
alkoholowy i spałem na klatce schodowej>>. Dobrze póki jest tak ciepło. A ja bym tak chciał mieć czyste 
sumienie, że nikt u nas w mieście nigdy nie zamarznie, że przynajmniej dajemy im jakąkolwiek pomoc  
i możliwość, że mogą w godnych, znaczy w takich bardzo skromnych warunkach tę noc przebyć.  

Chciałbym jeszcze odnieść się i przypomnieć, że jeśli chodzi o drugą interpelację to nie otrzymałem 
odpowiedzi, więc nie wiem czy ona będzie w jakiś sposób załatwiona czy nie będzie – dotycząca tych 
posiłków i zakupienia termosów. 

Dziękuję bardzo.”                 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Roman Matyja."  

 
Radny Roman Matyja  
„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 

oczywiście bardzo chcę się przyłączyć do apelu Pana Piotra Ryszki. Jako szary człowiek, który pracuje  
w organizacji Brata Alberta, widzę ten problem bardzo, że on jest i jest bardzo istotny. Dlatego Panie 
Prezydencie, pomimo tej przypadłości – o której Pan powiedział – tych ludzi, dotyczącej problemu 
alkoholowego, ten aspekt, który teraz podniósł Piotr Ryszka, myślę że jest najważniejszy, czyli 
bezpieczeństwo mimo wszystko tych ludzi, bez względu, czy oni są pod wpływem czy nie. To jest taka 
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pierwsza uwaga. I mam serdeczną prośbę do Pana Prezydenta, żeby naprawdę poważnie nad tym 
pomyśleć. 

A druga to jest ta dotycząca (...) miodu na moje serce. Panie Prezydencie ja wiem, że Pan słynie z bardzo 
dobrej pamięci. Natomiast chcę przypomnieć Koleżankom i Kolegom, że to z naszej inicjatywy  
– poprzedniej kadencji – opierając się na doświadczeniach innych miast, między innymi Dąbrowy 
Górniczej, mając świadomość, że pierwowzór powstał w Brazylii, stworzyliśmy zarys, początek tego 
projektu Budżetu Obywatelskiego, a potem oczywiście on ewaluował do dzisiejszego stanu. Natomiast 
pamiętam również dyskusję, która była i mówiło się: <<a po co to robić>>, <<a szkoda pieniędzy>>, <<to nie 
wyjdzie, ludzie nie będą chcieli prowadzić projektów>>, a też <<nie będzie frekwencji>>. I chcę powiedzieć, 
że miód na moje serce to jest właśnie ta frekwencja i to zainteresowanie i (...) nic więcej.  

Natomiast bardzo cieszy mnie ta odpowiedź Pana Prezydenta, że w sprawach poruszonych również przez 
moją Koleżankę (…) Panią Nalepę, dotyczącą procedury, że Pan przystąpi do działania, bo faktycznie  
to się powtarza, że mamy problem z pełną realizacją w danym roku budżetowym. I tyle. 

Dziękuję.”                

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Ja tutaj pozwolę sobie dodać, bo jako szef (…) Zespołu Weryfikującego, chciałbym podać te trzy projekty, 
które są zagrożone do realizacji w tym roku. To jest budowa Skate Parku rekreacyjno-wypoczynkowego 
pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika – (...) to są wszystkie projekty osiedlowe 
oczywiście – Mikuszowice Śląskie - budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy oraz Osiedle Polskich 
Skrzydeł - projekt pod nazwą „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie.” I tutaj będziemy…  to znaczy one  
– nie wyobrażam sobie, że nie będą zrobione. Natomiast (...) są rzeczywiście – nie chcę tutaj teraz 
zanudzać i wchodzić w szczegóły – ale pewne procedury to na tyle przedłużyły, gdzie czasem się jakaś 
firma wycofała, wolała zapłacić odszkodowanie niż kontynuować prace. Takie rzeczy się zdarzają,  
ale dodam, że (…) – teraz będzie IV Budżet Obywatelski – to przez te III Budżety są tylko te trzy projekty,   
tak że myślę, że nie jest źle statystycznie. 

Bardzo proszę Pan Radny Konrad Łoś.”      

 
Radny Konrad Łoś  
„Szanowny Panie Prezydencie,  

sprawa (...)  zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Świętej Anny to oczywiście nie jest jakiś mój wymysł 
– to jest postulat mieszkańców. I tutaj ja wskazywałem, kiedy odczytywałem interpelację, że jest tam 
dołączona też petycja do tej interpelacji. Tutaj patrzę na tę petycję – to tutaj jest około 30 podpisów 
mieszkańców, którzy podają swój adres zamieszkania na ulicy Świętej Anny i też jest około 20 podpisów 
mieszkańców, którzy są rodzicami dzieci, którzy przywożą tam do tego przedszkola swoje dzieci, czyli 
łącznie to jest ponad 50 podpisów osób zainteresowanych, głównie mieszkańców. Tak że bardzo proszę  
o rozpatrzenie także tej petycji. 

Natomiast w kwestii przemodelowania systemu czy modelu udzielania zamówień publicznych to obawiam 
się, że tutaj Pan Prezydent trochę nie w temacie mi odpowiedział, bo tu nie chodzi mi o to, czy  
ma powstać Wydział Zamówień Publicznych i obsadzenie Naczelnika tegoż Wydziału. Chodzi mi tutaj  
o zastosowanie pewnych dobrodziejstw płynących ze znowelizowanej właśnie w dniu 22 czerwca  
2016 roku ustawy, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 13 lipca i weszła w życie 27 lipca. I tam jest 
mowa o takiej instytucji jakim jest Centralny Zamawiający i tutaj chodzi o pewne analizy, czy nie byłoby 

zasadnym powołanie takiego podmiotu. Oczywiście to jest kompetencja organu stanowiącego, ale tutaj 
Pan Prezydent ewentualnie by musiał wnioskować, żeby Rada ewentualnie wskazała albo powołała 
podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego, albo określiła sposób powoływania czy też 
wyłaniania takiego podmiotu. Tutaj ustawodawca przewiduje, że skorzystanie właśnie z tej podstawy 
prawnej ma przyczynić się do zwiększenia efektywności optymalizacji kosztów, bo trzeba zauważyć,  
że obniży się zatrudnienie; bo jeżeli teraz w każdej jednostce organizacyjnej Gminy jest jakiś zespół, 
wydział do spraw zamówień publicznych, to skonsolidowanie tego w obrębie jednego centralnego  
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zamawiającego z pewnością przyczyni się do obniżenia tych kosztów. Tak że to jest bardzo skomplikowany 
temat, ale i niezwykle ważny. Tak że bardzo bym prosił o poddanie tego problemu szczegółowej analizie 
prawnej.  

Dziękuję.”                   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pani Radna Grażyna Nalepa.” 

 
Radna Grażyna Nalepa 
„Szanowny Panie Prezydencie,  

ja specjalnie nie podawałam w tym wykazie tych przejść dla pieszych tego słabego oświetlenia, bo to nie 
jest tylko moje spostrzeżenie – (...) wielu moich Kolegów Radnych też ten problem porusza i jest dużo 
takich miejsc w mieście. I uważam, że wskazanym by było, gdyby przedstawiciele Urzędu – Wydziału 
Gospodarki Miejskiej, bo w ich gestii to jest też mniej więcej – przejechali się w takich godzinach 
wieczornych, zwłaszcza w takiej zmiennej aurze, gdzie jest deszczowa pogoda, jesienno-zimowa, (...)  
i przerejestrowała te miejsca, gdzie są naprawdę utrudnienia związane ze słabym oświetleniem. 

Dziękuję bardzo.”        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję.  

Bardzo proszę Pani Radna Małgorzata Zarębska.” 

 
Radna Małgorzata Zarębska 
„Panie Prezydencie, 

ja chciałam dopytać: To znaczy, że Zastępcy Pana Prezydenta mają upoważnienie od Pana  
do odpowiadania na skargi na nich samych? Tak?  

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Bardzo proszę Pani Radna - Pani Przewodnicząca Agnieszka Gorgoń-Komor.” 

 
Radna Agnieszka Gorgoń-Komor 
„Ja nie chciałam się odnieść do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację, bo rozumiem,  
że sprawa musi być zbadana.  

Natomiast zabiorę głos tutaj w sprawie wypowiedzi czy też interpelacji Pana Radnego Ryszki, gdyż muszę 
Państwu nakreślić taką sprawę, że większość osób pod wpływem alkoholu, którzy mają tak zwane bliskie 
spotkania z asfaltem czy chodnikiem, zwłaszcza w weekend, trafia na izbę przyjęć naszych szpitali.  
No niestety to jest tak, że mają wtedy ekskluzywną obsługę, łącznie z wytrzeźwieniem czy trzeźwieniem, 
poprzez diagnostykę, zadbanie o higienę przez personel pielęgniarski. My musimy jako lekarze  
się normalnie nimi zająć. Tam też oczywiście, jeżeli ktoś uległ przemarznięciu i jest po tym alkoholu,  
my zajmujemy się nim normalnie jako lekarze. Natomiast ta sprawa chyba nigdzie nie jest do końca 
rozwiązana tak idealnie, gdyż musicie Państwo sobie zdać sprawę, że ci co potrzebują naszej pomocy tak 
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naprawdę, a nie są po tym alkoholu, czekają wtedy w tych długich kolejkach. Myślę, że Pan Radny Batycki 
też ze mną się zgodzi, jeśli chodzi o taką codzienną praktykę i pracę w izbach przyjęć. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Przewodniczący Adam Ruśniak.” 

 
Radny Adam Ruśniak   
„A ja również się zgłaszam, ale nie w kwestii swojej interpelacji, tylko tego problemu, który poruszyła  

tu Koleżanka Grażyna Nalepa, mianowicie tego oświetlenia akurat przejść dla pieszych; i chyba Kolega 
Bronisław również się głosi w tym temacie. Ja miałbym taką prośbę do służb Pana Prezydenta, żeby 
analizując ten temat zwrócili uwagę też na nowe technologie w tym zakresie. Otóż obecnie to oświetlenie 
przejść dla pieszych jest tak realizowane, że często ta lampa jest posadowiona nad przejściem  
i ta sylwetka, ta postać, przechodzień który wchodzi na przejście dla pieszych jest jakby cieniem dla 
samego siebie – jest ciemny na tym przejściu. Natomiast jest teraz nowa technologia, która wchodzi  
– takie przejścia są już oświetlane chyba w Andrychowie, z tego co słyszałem, tak pilotażowo. Otóż 
konstrukcja takiej lampy, która świeci niby z góry, ale te fale świetlne są w taki sposób załamywane,  
że tę postać potrafią oświetlić również z boku i nadjeżdżający samochód widzi tę osobę na przejściu jako 
taką jasną postać. Tak że to tyle.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Pan Radny Szczepan Wojtasik.” 

 
Radny Szczepan Wojtasik (ad vocem) 
„Panie Przewodniczący, 

ja ad vocem do Pana wypowiedzi, bo w tych trzech projektach, które nie zostały zrealizowane – dochodzi 
jeszcze czwarty projekt w Straconce, dokończenie placu zabaw. Ogłoszony przetarg nie jest realizowany  
i myślę, że on nie zostanie zrealizowany, mając na uwadze, że jest (…) 29 listopad.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

To znaczy to jest dla mnie nowość. Ja dostałem pisemną informację od Pana Prezydenta, że są tylko trzy  
– bo zwróciłem się, bo (…) już te obawy o realizację były wcześniej. I zwróciłem się na piśmie do Pana 
Prezydenta początkiem listopada i parę dni temu otrzymałem odpowiedź, że tylko trzy są zagrożone  
– te które wymieniłem. [O] pozostałych mnie nie poinformowano. Być może coś się zmieniło. 

Dobrze, że Pan czuwa Panie Radny, przynajmniej mamy pełną informację.   

Bardzo proszę – w trybie ad vocem Pan Bronisław Szafarczyk? Bo jest zgłoszenie do głosu a tu jest tryb  
ad vocem.  

Minuta, bardzo proszę.” 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 17 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radny Bronisław Szafarczyk  
„Dziękuję bardzo. 

Panier Prezydencie, rzeczywiście chciałem nawiązać do interpelacji Koleżanki Radnej Nalepy i w świetle jej 
interpelacji przypomnieć, że swego czasu wnosiłem o to, żeby przeprowadzić nocną kontrolę organizacji 
ruchów, w co również wchodzi oczywiście kwestia oświetlenia przejść dla pieszych. Ale wrócę do swoich 
interpelacji.  

Zapisując takie zdanie, że w okolicy szkoły nie widać interwencji żadnych służb porządkowych, liczyłem  
na to, że Pan Prezydent wyciągnie odpowiednie wnioski. Co z resztą się stało, za co bardzo dziękuję.  

Jeśli chodzi o drugą interpelację, to w świetle odpowiedzi jaką otrzymałem po sesji majowej, otrzymaną 
odpowiedź pozostawię bez komentarza. 

Dziękuję.”     

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Dziękuję.  

Wzbudził Pan moją ciekawość, ale Pan Prezydent pewnie coś dopowie na ten temat. 

Bardzo proszę.” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Jeśli chodzi o ogrzewalnię to jak ja skończę swoją wypowiedź to będę prosił jeszcze, żeby Pan 
Przewodniczący udzielił głosu Pani Dyrektor Ciaciurze – ona powie co my robimy, jak wygląda 
zabezpieczenie na dzisiaj bezdomnych ludzi, tych którzy potrzebują pomocy. Myślę, że również się 
ustosunkuje.  

Ale sprawa „posiłków straży miejskiej” – ja nie chcę dzisiaj tu definitywnie załatwiać – ale to nie jest takie 
proste, żeby dać (...) strażnikom miejskim (...) termosy, będą wozić. Nie, to jest sprawa Sanepidu – to jest 
skomplikowana sprawa. To nie jest taka prosta sprawa. Ona jest do załatwienia, ale nie jest taka prosta 
sprawa.  

Natomiast Panu doktorowi Łosiowi – Centralny Zamawiający. Oczywiście (...) zwrócimy na to uwagę,  
z tym, że pewne rzeczy robimy już od na przykład dłuższego czasu – centralnie energię elektryczną 
zakupujemy; przetargi robimy – i to jest na pewno duża oszczędność – to już robimy chyba z dwa, trzy 
lata robimy co najmniej albo więcej nawet. Tak że takie rzeczy już robimy w tej chwili.  

Sprawa oświetlenia i miasta. Chcę powiedzieć proszę Państwa, że systematycznie – możemy pokazać 
protokoły – systematycznie dwie osoby z Wydziału jeżdżą nocami i sprawdzają, i piszą protokoły.  
To są całe litanie tego i my to przekazujemy TAURONOWI żeby (…) załatwił. Tak że to nie jest [tak],  
że nigdy nie ma przejazdu. Systematycznie jeździmy nocami i robimy. Natomiast jakość tego oświetlenia  
– jak powiedziałem (…) –  pozostawia dużo do życzenia. I w tym zakresie piszemy do TAURONU.  

Już moment, sprawa – Pani Radna Zarębska – odpowiedź na skargę. Mogę to nazwać niezręcznością 
proszę Pani, że podpisał to. Ale skarga nie była na Prezydenta – w sensie mojego Zastępcę – tylko (...) 
chodziło o problem i ta skarga mówi o tym, że za wolno trwa ten proces, na który mieszkańcy czekają.  
I to nie jest problem, że Prezydent – bo nie Zastępca mój ani ja, ani nikt nie decyduje jednoosobowo  
o tym, że plan zagospodarowania się robi wcześniej albo później. Tak że możemy to nazwać…  
– podpisanie może być najwyżej niezręcznością. Ale nie problem był w moim Zastępcy, tylko problem był 
w rozwiązaniu problemu planu zagospodarowania przestrzennego Lipnika. I w tym jest problem po prostu  

i do tego tematu się odniósł mój Zastępca. Jak powiedziałem, nie mylmy dwóch spraw tutaj. 

Tu do Kolegi Ruśniaka (…): <<jest nowa technologia oświetlenia>>. To jak jest nowa, to proszę zadziałać, 
żeby ten TAURON – my pomożemy oczywiście – żeby TAURON (…) zaczął wprowadzać u nas po prostu  
te nowe technologie, jeśli są. Na pewno wspomożemy (...), tylko proszę mi powiedzieć, do kogo mam 
pisać albo z kim rozmawiać mam, szczególnie że w najbliższym czasie chcą przyjść do mnie na rozmowę 
Dyrektorzy. Więc proszę mi tylko podać, będziemy rozmawiać.  

To byłoby...”                           
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„To tyle. 

To Pani Dyrektor Ciaciura teraz tak?” 

 
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult  
„Tak Pani Dyrektor Ciaciura. 

Dziękuję bardzo.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo proszę Pani Dyrektor. Tak zwięźle w miarę.” 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ciaciura 
„Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pomocy osobom bezdomnym w naszym mieście to funkcjonuje Schronisko 
dla Osób Bezdomnych, gdzie dysponujemy 75 miejscami dla osób bezdomnych i na dzień dzisiejszy 
posiadamy w Schronisku tym 22 miejsca wolne. Jeżeli chodzi o Noclegownię to mamy Noclegownię dla 
Mężczyzn na ulicy Krakowskiej – w tej noclegowni dysponujemy 50 miejscami + 8 miejsc na dostawkę, tak 
zwaną, w okresie wzmożonych mrozów. I w Schronisku dla Osób Bezdomnych na ulicy Stefanki 
uruchomiliśmy dodatkowo 8 miejsc noclegowych dla mężczyzn i 12 miejsc noclegowych dla kobiet.  
I na dzień dzisiejszy te wszystkie miejsca nie są wykorzystane, więc posiadamy na dzień dzisiejszy miejsca 
dla osób bezdomnych. Wszystkie te osoby, które przebywają w innych miejscach – w tych skupiskach, 
które są systematycznie patrolowane przez Policję, Straż Miejską i pracownika socjalnego naszego Ośrodka 
– wszystkie te osoby są zawsze informowane, że mogą zostać odwiezione do Noclegowni czy  
do Schroniska dla Osób Bezdomnych i są informowane o tym jaka pomoc im przysługuje.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za tę informację.” 
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 

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

„Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 
– ale widzimy, że punkt wyczerpał się sam.”. 

 
Ad 5 
Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2015/2016 

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

„Więc przechodzimy do punktu numer 5, tj.: Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-
Białej w roku szkolnym 2015/2016. Sprawozdanie Nr 49. 

Bardzo proszę Pana Dyrektora, aby w lapidarnym skrócie – bo opracowanie jest dosyć opasłe – 
przedstawił nam ten temat. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Pan Janusz Kaps 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

zgodnie z delegacją ustawową co roku, od ośmiu lat, przedstawiana jest informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych w kontekście poprzedniego roku szkolnego. Ta, o której dzisiaj mówimy, dotyczy roku 
szkolnego 2015/2016. Oprócz informacji statystycznych zawiera w 18 jakby fragmentach opis działań 
samych szkół i instytucji, które szkoły wspomagają – od Policji po Urząd Miejski i inne jednostki 
organizacyjne miasta. Tak jak Pan Przewodniczący wskazał, każdy rozdział, każdy ten obszar zawiera 
szczegółowe informacje z obszaru działania tych instytucji.”.  

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

„Bardzo dziękuję. 

Nie widzę głosów w sprawie, dodam że (…) przyjęła powyższą informację Komisja Edukacji i Kultury. 

Zatem przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 

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

Sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie. 

Dziękuję Panie Dyrektorze.”. 
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Ad 6 
Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2016.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2016 r. 
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 września 
2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 6, (…) [Spr.] Nr 50: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 
7 listopada 2016 z działalności Prezydenta w III kwartale 2016 roku według stanu na dzień 30 września.  

Bardzo proszę Panie Sekretarzu.”. 

 
Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Tomaszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

regularne sprawozdanie, które Prezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie – tym razem sprawozdaje  
trzeci kwartał bieżącego br.  

Sprawozdanie tego typu zawsze składa się z części opisowej, ogólnej oraz załączników.  

W tej części opisowej można m.in. wyczytać: 
▪ że w okresie sprawozdawczym Prezydent wydał 217 zarządzeń, w tym 107 z zakresu gospodarowania 

mieniem i 55 z zakresu zmian w budżecie, budżetu i planów finansowych Miasta; 
▪ że przedłożył 42 projekty uchwał, 5 sprawozdań i 41 zarządzenia do zaopiniowania; 
▪ że przyjął, rozpatrzył i odpowiedział na 118 wniosków i opinii, które spłynęły do niego  

z poszczególnych Komisji Wysokiej Rady – tu jest specyfikacja ile z każdej Komisji wniosków  
i opinii było; 

▪ że również przyjął i odpowiedział na 30 interpelacji; 
▪ że odbył 2 spotkania konsultacyjne ze swoimi Zastępcami i współpracownikami; 
▪ że Urząd wydał w tym czasie 19.483 decyzje administracyjne i 1.646 postanowień; 
▪ że nasza jednostka kontrolna, czyli Wydział Audytu i Kontroli Urzędu przeprowadził 5 kontroli:  

3 problemowe, 1 kompleksową i 1 doraźną – wymienione są tutaj te jednostki organizacyjne, które 
były kontrolowane i wymienione są najważniejsze uchybienia jakie stwierdzono w toku tych kontroli; 

▪ że sami byliśmy kontrolowani przez różne jednostki zewnętrzne; tych kontroli było całkiem sporo,  
bo 11 w minionym kwartale – wymienię je w telegraficznym skrócie: Śląski Urząd Wojewódzki 
kontrolował utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował zakończony projekt unijny pt. „Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej 942 w Bielsku-Białej”, również Urząd Wojewódzki Województwa Śląskiego 
kontrolował realizację projektu „zadań Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Inwestycjom 
Terytorialnym Subregionu Południowego”, Urząd Kontroli Skarbowej kontrolował gospodarowanie 
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, dalej Urząd Wojewódzki Śląski kontrolował gospodarowanie środkami  
z dotacji na zadania z ewidencji ludności i dowodów osobistych, Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała 
zabezpieczenie i ochronę drzewostanu w Parku Słowackiego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego kontrolował realizację projektu OWES Subregionu Południowego, również Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrolował projekt „Rozwój Zrównoważonego Rozwoju 
Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, Urząd Kontroli Skarbowej kontrolował deklarowane podstawy 
opodatkowania podatkiem VAT za rok 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach kontrolował 

prawidłową efektywną realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+” i wreszcie 
Śląski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę z zakresu realizacji zadań akcji kurierskiej  
i prawidłowego opracowania niezbędnej dokumentacji z tym związanej; 

W okresie sprawozdawczym wpłynęło również 66 wniosków o udzielenie informacji publicznej – tu mamy 
wyspecyfikowane rodzajowo te wnioski (…). Na wszystkie udzielono odpowiedzi w wymaganym  
14-dniowym terminie.  
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I załącznik[Nr] 1, gdzie na dwudziestu ponad stronach opisujemy zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte 
w tym sprawozdawczym okresie – one są ułożono rodzajowo, branżowo, tak jak realizowały  
je poszczególne Wydziały Urzędu bądź miejskie jednostki organizacyjne. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu. 

Nad sprawozdaniem – dodam – obradowały wszystkie Komisje Rady Miejskiej poza Komisją Rewizyjną  
i wszystkie przyjęły to sprawozdanie do wiadomości.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Sprawozdanie przyjęto przez Radę jednogłośnie.”. 

 
Ad 7 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia  
30 września 2016 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 7, również sprawozdanie Nr 51, jest to sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik o przedstawienie.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w sprawozdaniu tym przedstawiono realizację wykonania dochodów na 30 września, jak i wydatków  
i te wydatki zostały wykonane w zasadzie zgodnie z planem.  

Można powiedzieć, że jeśli chodzi o wydatki bieżące są one wykonane wyżej niż planowaliśmy, ale tak jak 
mówię, część wpływów została za okres roku zrealizowana, natomiast inne będą jeszcze sukcesywnie 
wpływać do Miasta.  

I w zakresie dochodów nie ma – przynajmniej na razie – zagrożenia niewykonania dochodów. Jedynie  
nie zostaną wykonane dochody majątkowe, dochody z tytułu projektów unijnych, ponieważ zostały tam 
zapisane kwoty w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie projektów  – żeby można było złożyć 
wniosek i został on rozpatrzony.  Dlatego z tego powodu nie zostaną wykonane te dochody, które są tutaj 
w wysokości 67 mln; w pewnej części zostaną tylko wykonane i to, mówię, będzie dopiero. I również 
wydatki z tym związane też nie będą wykonane, ponieważ projekt jest dopiero na etapie oceny.  

Jeśli chodzi o wydatki – wydatki są wykonane w wysokości 60,6%. Wydatki bieżące są właściwie 
wykonane zgodnie z planem i tutaj nie widać zagrożenia. Wydatki remontowe (…) – w zasadzie płatności 
dokonywane są w IV kwartale. I ta sama sytuacja dotyczy wydatków majątkowych, gdzie zdecydowana 
większość tych środków i wydatków jest ponoszona w końcówce roku. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Komisja branżowa, czyli Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przyjęła to sprawozdanie  
do wiadomości. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.”. 

 
Ad 8 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat Budżetu Obywatelskiego 
(Partycypacyjnego) na 2017 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 8: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat Budżetu 
Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok. 

Szanowni Państwo,  

uchwałą z dnia 22 marca 2016 roku Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła o rozpoczęciu już IV edycji 
Budżetu Obywatelskiego zwanego Partycypacyjnym. Oznacza to, że Rada podjęła decyzję  
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości 
partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej  
na 2017 rok. W bieżącym roku przeprowadzone konsultacje cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego miasta. 

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego, począwszy od 2014 roku, dostarcza wciąż nowych sugestii  
i wskazówek co do kierunku w jakim powinny następować udoskonalenia i zmiany. Wszystkie zgłaszane 
uwagi i propozycje ulepszeń były aktualizowane, zarówno przez właściwe Komisje merytoryczne Rady 
Miejskiej, jak i Urząd Miejski.  

Dla przypomnienia: Podobnie jak i w poprzedniej edycji Miasto przeznaczyło na realizację zadań kwotę  
3 mln 750 tys. zł, w podziale na tzw. duże projekty ogólnomiejskie (1,5 mln) i mniejsze, tzw. osiedlowe 
(łącznie 2.750.000 – po 75 tys. na osiedle, których mamy 30).  

Wprowadzono możliwość przeznaczenia nierozdysponowanych środków, wynikających z realizacji 
poszczególnych projektów, na koszty utrzymania projektów zrealizowanych już w poprzednich latach. 
Zwrócono uwagę, że problem z każdym rokiem nabiera coraz istotniejszego znaczenia, ponieważ nowe 
obiekty starzeją się, wymagają przeglądów lub napraw, a jednocześnie jest ich z każdą edycją Budżetu 
Obywatelskiego więcej. 

Przypomnę, że po dyskusji przeprowadzonej z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedli, 
wprowadzono zapisy doprecyzowujące procesy w ramach B.O. oraz nowe uregulowania, m.in. zapisy 
poprawiające komunikację z wnioskodawcami (autorami projektów) na poszczególnych etapach procesu 

zgłaszania, weryfikowania i realizacji projektów. Dodatkowo w najnowszej uchwale wprowadzono zapis, 
iż projekty inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego zostaną oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi 
z nazwami projektu, nazwiskami autorów i rokiem wykonania.  

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zarządzeń wykonawczych Prezydenta Miasta uruchomione zostały 
Punkty Konsultacyjne, m.in. w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu oraz w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 
Społecznej przy Placu Opatrzności Bożej 18. 

Mieszkańcy Bielska-Białej mogli składać swoje propozycje zadań od dnia 9 maja 2016 do 1 lipca 2016 
włącznie; o północy tego dnia zakończono przyjmowanie projektów składanych w wersji elektronicznej. 
Należy zauważyć, że był to najdłuższy jak dotąd okres przewidziany na składanie propozycji projektów. 
Ostatecznie zarejestrowano i opublikowano na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego 115 projektów. 
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W tej liczbie mieści się 77 projektów osiedlowych oraz 38 projektów ogólnomiejskich.  

Po złożeniu projektów przez mieszkańców nastąpił etap weryfikacji merytorycznej projektów przez 
właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej wydanie opinii przez Wydział lub jednostkę organizacyjną oznaczało m.in. szczegółowe 
zweryfikowanie pod kątem możliwości realizacji projektów wraz z uzasadnieniem. Weryfikacja ta trwała  
od 1 lipca do połowy sierpnia br.  

Ostatecznej weryfikacji propozycji projektów dokonał Zespół Weryfikacyjny, powołany przez Prezydenta 
Miasta, a składający się z 3 Radnych Rady Miejskiej, 3 pracowników Urzędu Miejskiego oraz  
3 przedstawicieli Rad Osiedli. 

Opinie Zespołu zostały podane do publicznej wiadomości. Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę 
pozytywną, zostały zarekomendowane przez Zespół do kolejnego etapu, jakim jest głosowanie 
mieszkańców. Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogli skorzystać z możliwości odwołania się  
od opinii Zespołu do Prezydenta Miasta w określonym terminie.  

W wyniku prac Zespołu Weryfikacyjnego, a także po ostatecznym rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta 

wszystkich odwołań, wyłoniła się lista projektów pozytywnie zweryfikowanych, które przeszły do etapu 
głosowania.  

Na 38 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta Bielska-Białej, do etapu 
głosowania zakwalifikowane zostały 24 projekty. Natomiast spośród 77 projektów osiedlowych pozytywnie 
zweryfikowane zostały 62 projekty.  

Na pozytywnie zweryfikowane projekty, mieszkańcy Bielska-Białej mogli głosować w dniach 21 do 28 
października. Należy podkreślić, iż głosowanie na projekty osiedlowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, 
było prowadzone wyłącznie w Osiedlach, w których zostały zgłoszone i pozytywnie zweryfikowano  
co najmniej dwa projekty. Natomiast w Osiedlach gdzie został zgłoszony tylko jeden pozytywnie 
zweryfikowany projekt lub łączna wartość projektów po weryfikacji nie przekraczała kwoty 75.000 zł, 
głosowanie nie było przeprowadzane, a taki projekt lub projekty uznawane były za przyjęte do realizacji  
w 2017 roku.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż zastosowano nowe mechanizmy głosowania elektronicznego, które w ocenie 
Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdziły się i mogą być kontynuowane w kolejnych (…) [edycjach]. 
Dzięki wykorzystaniu telefonów komórkowych, na który przesyłany był bezpłatny dla głosujących kod 
weryfikacyjny, głosowanie przebiegło sprawniej niż w poprzednich edycjach oraz nie było problematyczne.   

W sumie, w trakcie głosowania, oddano 12.857 głosów ważnych na projekty osiedlowe oraz 26.601 
głosów ważnych na projekty ogólnomiejskie, co jest najlepszym wynikiem odkąd Budżet Obywatelski 
zaczął obowiązywać w naszym mieście i co też chyba jest powodem „miodu na serce” niektórych,  
– a przynajmniej tak mi się wydaje – w zasadzie wszystkich. 

Dodam na koniec, że w bieżącej edycji w kategorii projektów ogólnomiejskich zwyciężyły projekty: 
 Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce odpoczynku i zabawy, 
 Multimedialne Centrum Edukacyjne (dla Szkół Podstawowych nr 1, 4, 9, 28, 31, 32, 33 i Zespołu Szkół 

[Podstawowo-Gimnazjalnego]  
 oraz trzeci projekt „Szybowcem po Niebie” – zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży.  

Projekt najlepszy otrzymał 6.412 głosów, II miejsce – 4.845 i III miejsce – 3.321 głosów. 

Dzięki niewykorzystanym środkom finansowym, w kwocie ponad 100 tys. zł, które pozostały w osiedlach, 
możliwy do realizacji okazał się jeszcze jeden, czwarty projekt ogólnomiejski pod nazwą: „Wybieg dla psów 
przy Parku Włókniarzy”, opiewający na kwotę 94.000 zł, który otrzymał 911 głosów.   

Oprócz tych zadań zakwalifikowano do realizacji 31 projektów osiedlowych. 

Na koniec chciałem wyrazić duże zadowolenie z tego, że Budżet Obywatelski (…) jest coraz bardziej 
popularny. Skok od poprzedniego roku, bo w sumie oddano – grubo licząc – dwa razy więcej głosów, 

świadczy o tym, że obywatele się tym interesują. 

Zanim jeszcze oddam Panu Radnemu Rodakowi głos, chciałem też powiedzieć o pewnych zjawiskach 
negatywnych, które miały miejsce w trakcie głosowań. Dotyczyło to projektów, które dotyczyły 
infrastruktury szkolnej. W paru szkołach – (…) przynajmniej takie sygnały do nas dotarły i dotarły do nas 
na piśmie – nauczyciele prosili dzieci, aby gotowe, wypełnione karty przekazywali rodzicom. I to jeszcze 
powiedzmy sobie jest „pół biedy”, natomiast też rodzice dzwonili do nas, że – w nielicznych na szczęście 
przypadkach – szedł przekaz, że konsekwencja nieprzyniesienia takiej karty albo niezłożenia głosu może 
mieć wpływ na ocenę zachowania, co uważam za niedopuszczalne. I wiem, że były to przypadki 
sporadyczne i pewnie się nie powtórzą, natomiast będziemy nową uchwałę niedługo uchwalać, bo czas 
biegnie szybko i musimy się jako Rada nad tym zastanowić, jak uniknąć takich rzeczy. Są na przykład 
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propozycje, aby w ogóle z Budżetu Obywatelskiego wykluczyć, jako beneficjentów, jednostki organizacyjne 
miasta, w tym szkoły. Nie wiem czy tak daleko idące powinny być wnioski, natomiast temat jest i warto  
go poruszyć. Nie możemy też ukrywać, że tego nie było.  

Co roku uczymy się czegoś nowego o Budżecie Obywatelskim. Pomysłowość naszych mieszkańców jest 
coraz większa – za co przy tej okazji dziękuję – i pewne rzeczy mogą nas zaskakiwać. Ale pamiętajmy,  
że to, co jest istotą Budżetu Obywatelskiego, czyli procesy współpracy pomiędzy mieszkańcami udają się 
bardzo dobrze, a efektem tego dopiero są rzeczy, urządzenia które powstają. Najważniejsze jest to,  
że mieszkańcy nasi coraz lepiej ze sobą współpracują, bo to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. 

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Słodko się zrobiło, dlatego nie byłbym sobą gdybym nie dorzucił troszeczkę dziegciu.”. 

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

„Wiem, że można na Pana liczyć.  

Proszę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję, staram się stanąć na wysokości zadania. 

Panie Przewodniczący,  

oczywiście tutaj moja opinia się pokrywa z tym wszystkim co Pan Przewodniczący powiedział, natomiast 
trzeba zauważyć, że pojawił się pewien problem i ten problem chyba niestety z roku na rok narasta. 
Chodzi już o wspomniany problem z niezrealizowaniem niektórych inwestycji związanych z Budżetem 
Obywatelskim – o tych trzech, o których sam Pan Przewodniczący wspomniał, tutaj czwarty dorzucił Pan 
Radny Wojtasik. Ja wiem natomiast, że nie jest zrealizowany do końca cały czas projekt ścieżek 
rowerowych, więc tutaj już kolejna sprawa dochodzi. Tak samo nie jest tak wesoło z tą komunikacją,  
z pomysłodawcami projektów, ponieważ osobiście rozmawiałem z pomysłodawcą jednego z projektów 
parkingowych, który skarżył mi się, że chodzą do niego ludzie, mieszkańcy Osiedla Złote Łany i pytają go: 
<<Głosowaliśmy na ten projekt, a rok się kończy, projektu nie ma.>>. Ten człowiek niestety nie wiedział,  
co im odpowiedzieć, ponieważ nie miał pełnej informacji z Ratusza, na jakim etapie jest ten projekt,  
co było przyczyną tego, że nie został zrealizowany czy są opóźnienia. Tak że myślę, że to trzeba  
by poprawić i może warto by kiedyś – w najbliższym czasie – usiąść w gronie części Radnych oraz 
w gronie tych osób, które są zaangażowane w projekty obywatelskie i pomyśleć może o przyspieszeniu 
tych wszystkich terminów, żeby troszkę wcześniej zacząć ogłaszać te przetargi i żeby wcześniej zaczęły  
się po prostu te wszystkie inwestycje – może to po części rozwiąże ten problem. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny. 

To jest kolejny apel o to, aby szybciej rozpoczynać te procedury; i pewnie one nie pozostaną bez 
odpowiedzi. To nie jest tak – tutaj Pan Henryk Juszczyk się zgłasza, już udzielę głosu – to nie jest tak,  
że te projekty… Tak jak mówię, ścieżki rowerowe będą dokończone, bo akurat to sprawdzałem, natomiast 
jeżeli będą to cztery projekty, to uroczyście oświadczam, to one nie wypadną, będą zrobione  
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z opóźnieniem. Ale wiadomo, że jeżeli jest jakiś termin lepiej go dotrzymać.  

Bardzo proszę w tej sprawie najpierw Pan Henryk Juszczyk, potem Pan Radny Lisiński. 

Bardzo proszę (…)”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Chciałem powiedzieć proszę Państwa o tych trzech zadaniach, które nie wykonała Gospodarka 
Miejska, za które ja odpowiadam, bo Pan Przewodniczący Rady zna sprawę, dałem całe wyjaśnienie.  

Jak to wygląda. Nie było tu żadnych zaniedbań w czasie, bo ogłosiliśmy przetarg bardzo wcześnie  
na te zadania, więc w pierwszym kwartale – luty bodajże czy na początku marca – kiedy projektanci nie 
mają dużo zadań i biorą się nawet za małe takie tematy; bo to są małe tematy dla projektantów. I te trzy 
zadania, proszę sobie wyobrazić, do października projektanci nie wykonali tych projektów. Zapłacili kary 

umowne (tam bodajże 7 tys. złotych), bo w międzyczasie prawdopodobnie – to są moje domysły – wpadły 
im większe zadania i po prostu te nasze małe projekty sobie tam zaniechali.  

Mamy opinię prawną Pana mecenasa Jacka Biela, że nie ma żadnych przeszkód żeby te zadania, które  
nie zostały wykonane w tym roku, bo zabrakło po prostu czasu – projekty były za długo po prostu 
realizowane – będą zrealizowane w przyszłym roku.”. 

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

„Znaczy na pewno nie może być tak, że z powodu terminu projekty nie będą zrealizowane – do tego żaden 
Radny nie dopuści, na czele ze mną. 

Bardzo dziękuję Panie Henryku za te informacje. 

Bardzo proszę – Pan Radny Marcin Lisiński. Też trochę dziegciu.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mamy pytanie odnośnie tego nowego projektu, który wygrał – ogólnomiejskiego – chodzi tutaj  
o szybowiec. Dotychczas efekty tych projektów, czyli to, co zostało zrealizowane było nieodpłatnie 
udostępnianie mieszkańcom, natomiast gdzieś dowiedzieliśmy się, że szybowiec mieszkańcom będzie 
udostępniany odpłatnie. Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób to zostanie zrealizowane? O ile wyciągarka  
we wcześniejszym roku to bez szybowca oczywiście nie mogła funkcjonować, natomiast teraz już jest 
komplet i pytanie moje jest takie…”. 

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

„Znaczy ona funkcjonowała w stosunku do innych, nie czekała.”. 

 
Radny Marcin Lisiński  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak, tylko szybowiec był (…) własnością innego podmiotu – o to mi chodzi – a teraz już jest jakby 
komplet, który jest własnością Miasta. I pytanie: W jaki sposób to zostanie rozwiązane?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie wiem czy tutaj na tej sali ktoś odpowie, ale wydaje się, że to jest niedopuszczalne żeby był odpłatnie, 
bo ma służyć mieszkańcom miasta, tak jak inne. Myślę, że tu Pan Prezydent i Urząd zadba o to, bo musi 
być jakaś umowa czy porozumienie podpisane na użytkowanie tego, gdzie będą odpowiednie zapisy. 
 Ale zakładam, Panie Prezydencie, że zostanie to też po prostu sprawdzone, jak tam sytuacja będzie 
wyglądała. 

Szanowni Państwo, uważam punkt 8 za wyczerpany. 

W związku z tym, że muszą nastąpić małe konsultacje co do treści jednej z kolejnych uchwał, na prośbę 
szefów Klubów, 15 minut przerwy ogłaszam.”.2 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Bielsku-Białej 

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

„Wznawiam obrady sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.3  

Przechodzimy do punktu numer 9, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej 
do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 

Zgodnie z ustaleniami między Klubami (…) w tej propozycji uchwały wyznaczymy – jeśli oczywiście  
ta uchwała zostanie przegłosowana – trzech członków tej Rady: Pan Radny Szczepan Wojtasik, Bogna 
Bleidowicz i Jarosław Klimaszewski. 

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 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 10 porządku obrad, do którego chyba Pani Skarbnik jest potrzebna,  
tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. Druk Nr 462 – II wersja.  

Może ktoś w zastępstwie Pani Skarbnik. Może szef Komisji Budżetu? 

Pan Prezydent jak zwykle na posterunku.  

Bardzo proszę.”. 

 
                                                           
2 Godz. 12.11. 
3 Godz. 12:35. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Tak jest. 

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu niestety II wersję – ale to już jest nie że tradycja,  
ale konieczność i wymóg – II wersję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  
na rok 2016.”. 

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

„O jest już Pani Skarbnik, to może… 

Dziękujemy za przybycie.” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Oddaję głos Pani Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący bardzo przepraszam.”. 

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

„Proszę chwycić oddech. Spokojnie.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

uchwała w sprawie zmian budżetu – II wersja. W tej uchwale po prostu proponujemy wprowadzić  
do budżetu środki, które uzyskał MZK z tytułu dochodów z innych gmin za świadczone usługi. 

„Oświata”, szeroko rozumiana, dział 801 – z różnych tytułów, m.in. również za usługi, które Miasto 
świadczy innym (…) dzieciom, mieszkańców innych gmin z uwagi na przebywanie tych dzieci  
w przedszkolach w naszym mieście. I różne inne drobne wpływy, wyższe niż planowano usługi,  
np. wpływy za wyżywienie w przedszkolach, jak i również drobne wpływy z grzywn i kar  
za nieuczęszczanie dziecka do szkoły. I oczywiście te dochody proponuje się przeznaczyć dla tych 
jednostek, które je uzyskały.  

W zakresie „Ochrony zdrowia” również wyższe wpływy uzyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym z przeznaczeniem dla tego Ośrodka. Ta sama sytuacja dotyczy Środowiskowego 
Centrum Pomocy. I w zakresie „Pomocy społecznej” również domy pomocy społecznej uzyskały również 
wyższe wpływy bądź to za pobyt mieszkańców, bądź ewentualnie z tytułu darowizn czy wpłat,  
np. za posiłki spożywane przez pracowników czy też inne wpływy, z propozycją przeznaczenia tych 
dochodów dla tych jednostek, które je uzyskały. Otrzymaliśmy również na podstawie pisma Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród specjalnych 
dla tych pracowników i dlatego istnieje konieczność ich wprowadzenia do budżetu.  
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W zakresie pozostałych zadań w zakresie „Polityki społecznej” również są dodatkowe wpływy w Urzędzie 
Pracy. I środki, które otrzymał Teatr Grodzki za pośrednictwem Miasta z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych – chodzi o obsługę zadania: Zakup środka transportu dla tej placówki.  

W „Edukacyjnej opiece wychowawczej” również są wyższe wpływy w Ognisku Pracy Pozaszkolnej  
i proponuje się oczywiście je przeznaczyć dla tej jednostki. Z kolei Urząd Miejski (…) Biuro Gospodarki 
Odpadami, które administruje tymi dochodami, uzyskało wyższe wpływy w związku z tym, że planuje się 
większą liczbę usług dodatkowych, związanych z gospodarką odpadami. Konieczne jest wprowadzenie tych 
dodatkowych dochodów i przeznaczenie je oczywiście na wydatki związane z gospodarką odpadami. 

W zakresie „Gospodarki komunalnej” również otrzymaliśmy refundację z (…) firmy ubezpieczeniowej  
– środki z tytułu odszkodowania, które Gmina już wypłaciła i proponujemy je wprowadzić do budżetu  
z przeznaczeniem na wydatki.  

I zmiana, której nie było w pierwszej wersji, mianowicie również po już złożeniu pierwszej wersji 
otrzymaliśmy informację, że z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymujemy dofinansowanie na dwa 
zadania inwestycyjne, na budowę dwóch boisk – jedno przy Szkole Podstawowej nr 31, a drugie  

przy ul. Księdza Brzóski. I wprowadzamy te dochody do budżetu, żeby można było w tym roku jeszcze (…) 
sfinansować, zrealizować zadanie. 

Kolejnym punktem jest zwiększenie wydatków na łączną kwotę 17.733.862 zł, w tym dla: MZK  
na oczywiście zadanie dotyczące budowy punktów socjalnych, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego na wydatki bieżące, dla Urzędu Miejskiego, m.in. dla Wydziału Komunikacji czy też dla (…) 
Urzędu Stanu Cywilnego, dla Oświaty. Tu jest w sumie kwota 16 mln 200, z tym że chciałam wyjaśnić,  
że 6 mln 200 pochodzi ze środków, którymi dotychczas dysponowała „Oświata” na zadania związane  
z pobytem dzieci w przedszkolach niepublicznych na zasadach opłat jak w przedszkolach publicznych  
– te środki nie zostały wykorzystane. W związku z tym fizycznie do działu 801 i 854 dodatkowe wydatki 
stanowią kwotę 10 mln zł. 

W zakresie „Pomocy społecznej” mamy zwiększenie środków m.in. na: dodatki mieszkaniowe, na koszty 
utrzymania mieszkańców w innych powiatach przebywających w domach pomocy społecznej czy też  
na skutki związane z „Rodziną Plus”, ale to chodzi o tą uchwałę, którą Rada Miasta podała na lata  
2012-2018.  

I w zakresie „Kultury” również dodatkowe środki. W tej uchwale są zmiany, które dotyczą Banialuki, czego 
nie było w pierwszej wersji. W sumie to jest 93.500 zł. Natomiast pozostałe dotyczą zarówno Teatru 
Polskiego na wydatki bieżące, jak również na dwa zadania inwestycyjne, które jest możliwość 

zrealizowania i dla Banialuki, czego nie było w pierwszej wersji. 

Jeśli chodzi o sfinansowanie tych wydatków zwiększonych, proponuje się przeznaczyć na to środki  
z niewykorzystanych zadań, które były bądź po przetargach, bądź ewentualnie z innych powodów nie 
zostały zrealizowane z uwagi na procedury przetargowe czy też ewentualnie trudności w zapłacie 
odszkodowań w zakresie zadań, które również musiały zostać przetargi unieważnione, a nie było 
możliwości zrealizowania zadania do końca roku. Dotyczy to: Straży Miejskiej, jak również zadania, które 
związane jest z geodezją i kartografią (te zadania (…) są ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok), 
jak również zadania związanego z rozbudową BCK-u czy też zadania Stadion Miejski (72.900). Te środki 
proponuje się oczywiście z tych zadań przeznaczyć na te zwiększone potrzeby. 

Jeśli chodzi jeszcze o zmniejszenia, w zakresie „Oświaty i wychowania” mamy też zmniejszenie środków. 
Wynika [to] z mniejszych wpływów niż planowano uzyskać i w związku z tym proponuje się żeby  
te wydatki, które były planowane z tych dochodów, również zostały zmniejszone.  

Jeśli chodzi o załącznik na wydatki i programy, i projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych  
– tutaj do tego projektu wprowadzamy, tzw. płatność obszarową, którą uzyskał Zespół Szkół 
Ogrodniczych. I ponieważ zmiany dotyczyły MZK są stosowne zmiany w załącznikach, które dotyczą 
zarówno (…) stawek i kwot dotacji przedmiotowych, jak i również w zakresie ogólnych przychodów  
i kosztów czy też w zakresie stawek dotacji celowych.  

Również w tym załączniku są zmiany związane z wnioskiem ZGM – dotyczy to remontu mieszkań, 
pustostanów (…) na mieszkania socjalne i w związku z tym te zmiany (…) mają tylko wymiar jeśli chodzi  
o kalkulację dotacji. 

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

„Bardzo dziękuję. 

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 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 11, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-
Białej na 2016 rok. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa,  

jeśli idzie o uchwałę w sprawie zmian w budżecie, w zakresie dochodów mamy zmiany, które również 

dotyczą działu 801 – chodzi o przeniesienie dochodów do odpowiednich paragrafów w celu po prostu (…) 
realizacji przewidywanego wykonania.  

W zakresie wydatków – punktu pierwszego nie było – tutaj jest przeniesienie środków z różnych działów 
do działu 700. Chodzi o zabezpieczanie środków na konieczność złożenia oświadczenia o skorzystaniu 
przez Gminę z prawa pierwokupu.  

(…) Kolejna zmiana związana jest właśnie z tym zadaniem, w którym mamy dofinansowane, z Funduszu 
[Rozwoju] Kultury Fizycznej, ponieważ te zadania były zaplanowane dotychczas w dziale 801 „Oświata  
i wychowanie”, natomiast – ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie – istnieje konieczność przeniesienia 
tych dwóch zadań do działu odpowiedniego, czyli do „Kultury fizycznej”. 

Pozostałe zmiany związane są z wnioskami domów pomocy społecznej, jak i jednostek naszych miejskich. 
Chodzi o przesunięcia w zakresie pomocy społecznej na odpowiednie domy. Chodzi tutaj o zakup (…) 
oprogramowania finansowo-księgowego czy też zakup oprogramowania do (…) Programu „Rodzina Plus”. 

W zakresie (…) „Kultury i sztuki” jest zmiana wnioskowana przez Galerię – przesunięcie z dotacji bieżącej  
na dotację celową. 

I wniosek Rad Osiedla – również przesunięcie środków do odpowiednich działów, zgodnie z wnioskami. 

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

„Dziękuję. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12, Druk Nr 464: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej. 

Bardzo proszę Pani Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

ta uchwała oczywiście oprócz zmian ogólnej kwoty dochodów i wydatków zawiera również w zasadzie 
skutki wszystkich zmian związanych ze zmianą budżetu, czyli uchwały w sprawie zmian budżetu.  
Czyli wszystkie zadania, które są zadaniami wieloletnimi, ich skutki są ujęte w tej Wieloletniej prognozie,  
i te zadania zostały odpowiednio zmienione w kolejnych latach.  

Oprócz tego są jeszcze zmiany limitów zobowiązań związane na przykład z zawartymi umowami,  
jak również z koniecznością zapewnienia środków na przyszły rok dotyczącego zadania „Realizacja przez 
MOPS usług opiekuńczych”. W związku z tym, że jest konieczność ogłoszenia przetargu, ażeby to zadanie 
można było realizować od początku roku, wobec tego jest konieczność zapewnienia środków już w tej 
chwili na przyszły rok, niezależnie od tego, że zostało to ujęte w projekcie uchwały budżetowej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. 

Opinia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

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 12a 
Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej Urzędu  
Celno-Skarbowego" - II wersja 

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

„Przechodzimy do punktu numer 12a, tj.: Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia 
w Bielsku-Białej Urzędu Celno-Skarbowego – projekt z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Drabka o przedstawienie.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Koleżanki i Koledzy Radni,  

chciałbym przedstawić projekt stanowiska (…) Rady. Projekt był Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, 
jednak po konsultacjach w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym udało się nam wypracować stanowisko, 
które pozwolę sobie w tej chwili odczytać. (…) 
<<Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia Urzędu Celno-Skarbowego  
w Bielsku-Białej. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej wnioskuje o utworzenie Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej. 

Regulacja ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z dnia  
16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, zakłada 
konsolidację obecnej Służby Celnej oraz urzędów kontroli skarbowej. Proces ten powinien przebiegać  
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań geograficznych, historycznych, podmiotowych, społecznych 
oraz związanych z rozwojem gospodarczym. Przy tworzeniu nowych struktur należy wziąć pod uwagę 
zjawiska związane z szeroko rozumianą krajową i międzynarodową optymalizacją podatkową, zapewnienie 
obsługi podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych  
i celnych. 

Lokalizacja Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej, stolicy subregionu, w sposób naturalny wpisuje się 
w założenia ustawowe.   

Obecnie w instytucjach administracji celnej i skarbowej w Bielsku-Białej pracuje znakomicie wykształcona  
i doświadczona kadra, zamieszkująca nasz region i wykonująca obowiązki w Urzędzie Celnym w Bielsku-
Białej oraz w jedynej delegaturze Urzędu Kontroli Skarbowej na Śląsku. Bielsko-Biała posiada dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę oraz zasoby lokalowe, zapewniające możliwość natychmiastowego przejęcia 
nowych zadań. Bielsko-Biała to również niezwykle prężny ośrodek gospodarczy, w którym prowadzi swoją 
działalność wiele podmiotów gospodarczych, w tym znane międzynarodowe przedsiębiorstwa.    

W związku z powyższym uważamy, że Bielsko-Biała będzie najlepszą lokalizacją dla nowo tworzonej 
struktury urzędu celno-skarbowego. 

Niniejsze stanowisko Rada Miejska w Bielsku-Białej postanawia przekazać Ministrowi Rozwoju  
i Finansów.>>. 

Bardzo bym prosił Koleżanki i Kolegów Radnych o pozytywną opinię i żebyśmy takie wspólne stanowisko 
przekazać do Pana Ministra.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Ja oczywiście uważam, że tego typu urząd w Bielsku-Białej jest niezbędny. Tak tylko się zastanawiam, 
skoro Państwo – jakby nie mówić – z partii rządzącej taki apel proponujecie, czy są jakieś informacje,  
że ta placówka jest zagrożona w naszym mieście?”. 
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Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, 

informacje dotyczące zagrożeń nie posiadam, jednakże jest tworzona nowa struktura, więc chciałbym 
żebyśmy byli pewni tego i też władze krajowe miały świadomość, że w Bielsku-Białej taki urząd jest 
niezbędny.”. 

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

„Rozumiem. 

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Panie Przewodniczący,  

to samo środowisko celników wyrażało pewne obawy, że ta struktura urzędu celnego po przekształceniach 
może nie być zlokalizowana w Bielsku-Białej. Dlatego wydaje mi się, że to zasadne żeby jednak Bielsko-
Biała samo się upomniało do Ministerstwa, że (…) taka struktura będzie tutaj mile widziana.”. 

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

„Czyli jakieś zagrożenia są, chociaż pewnie małe, co dobrze zresztą…  

Bardzo proszę – Pan Prezydent.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Radni, 

jestem zobowiązany do poinformowania – bo coś co żeśmy mówili wczoraj na Komisji Budżetu – że ustawa 
o krajowej administracji skarbowej, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku, postanawia  
m.in. o tym, że będą tworzone urzędy celno-skarbowe w Polsce. Te urzędy będą utworzone i to jest 
informacja niemalże pewna – niemalże pewna – ale do póki nie będzie stosownego rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów to ona jest jakby zawieszona jeszcze. One będą w 16 miejscowościach  
w kraju – w 16 miejscowościach, czyli w miastach wojewódzkich. To jest sprawa naturalna i oczywista.  

Jeżeli chodzi o miasto Bielsko-Biała, to oczywiście intencją nas wszystkich tutaj – wszystkich Radnych  
i organu wykonawczego – jest to, żeby ten Urząd Celno-Skarbowy w Bielsku-Białej pozostał. I z tego,  
co udało się uzyskać – z informacji z komisji międzyresortowych i z innych – taki ma być utworzony,  
ale oddział zamiejscowy Urzędu Celno-Skarbowego(…) Oczywiście popierając całkowicie żeby wszystkie 
służby były – te służby, zresztą ja pozwolę sobie przypomnieć: i Archiwum Państwowe, i szereg innych 

instytucji, i budynki dla Urzędu Celnego, i Straż Graniczna – te wszystkie zabiegi Miasta, nas wszystkich 
wspólne, doprowadzają do tego, żeby te instytucje, które mają wpływ na funkcjonowanie 
i Subregionu, i samego miasta Bielska-Białej były. To tylko tyle chciałem przekazać z aktualnej wiedzy. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Myślę, że takie stanowisko na pewno nie zaszkodzi – z czym się wszyscy zgadzamy. 

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Bielska-Białej za 2016 rok 

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

„Przechodzimy do punktu numer 13, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego 
dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2016 rok. 

Bardzo proszę – Pani Skarbnik.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,  

w związku z tym, że tak jak już Państwu wiadomo od kilku lat mamy obowiązek badania sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta i wyboru tego biegłego rewidenta powinien dokonać organ 
stanowiący, w związku z tym proponuje się tutaj przedłożyć uchwałę w sprawie wyboru firmy, która będzie 
dokonywała badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

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 Przewodniczący. 

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego jest sprawą niezwykle ważną i doniosłą.  

Ustawa o rachunkowości przewiduje, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego dokonuje ten sam organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe, czyli w naszym 
przypadku Rada Miejska. Należałby tutaj stwierdzić – już te swoje uwagi zgłaszałem na Komisji 
budżetowej w dniu wczorajszym – że gdy chodzi o ten proces poprzedzający podjęcie uchwały przez Radę 
Miejską, a więc samo wyłonienie podmiotu, należałoby tutaj w ten sposób kształtować tę procedurę, żeby 
zmierzać do osiągnięcia większego poziomu transparentności oraz konkurencyjności.  
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Nie ulega wątpliwości, że tutaj na naszym rynku działa wiele tego (…) typu firm, biur, agencji, które 
mogłyby takie zlecenie realizować. Zatem odpowiedź jakiej udzieliła na Komisji Pani Skarbnik, w mojej 
ocenie jest niewystarczająca, gdy chodzi o tę procedurę; bo jeżeli zwracamy się tylko do trzech 
podmiotów, z czego 1 podmiot w ogóle nie przedstawił żadnej oferty, drugi podmiot to jest ten, który  
od (…) kilku lat takie badanie przeprowadza i mamy jeszcze tylko jedną ofertę, to jest zdecydowanie  
za mało.  

Zatem chciałbym zaapelować, aby na przyszłość zwracać się do większej ilości podmiotów, żeby ten wybór 
rzeczywiście mógł być dokonany w warunkach pewnej transparentności i konkurencyjności.  
Tak że w związku z powyższym ja osobiście – i też tutaj z innymi Radnymi rozmawiałem – nie będę mógł 
poprzeć tegoż projektu. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Z tego co wiem, to zapytanie poszło do trzech firm – tak?  

Bardzo proszę Pani Skarbnik, bo żeby to jasno wybrzmiało, że Państwo jednej firmy nie wybrali.”. 

 
Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Proszę Państwa nie, ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówienia do 30 tys. euro 
nie wymagają stosowania procedury, niemniej można było zrobić rozeznanie rynku i w związku z tym 
skierowaliśmy zapytanie do trzech podmiotów. Oczywiście trudno później, jeżeli ktoś nie odpowie, pytać 
jeszcze jednego, bo jeżeli było zapytanie to musi być równo. Startowaliśmy do trzech podmiotów i z tego 
jeden podmiot w ogóle nie odpowiedział, natomiast dwa nam udzieliły odpowiedzi i w związku z tym 
wybraliśmy ofertę, która jest korzystniejsza. 

Dziękuję.”. 

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

„Jasne. Widać, że nie ma tu nieprawidłowości, natomiast myślę, że można w kolejnym roku wziąć pod 
uwagę zdanie Pana Radnego, bo im więcej tych ofert, tym mniej jakichś niepotrzebnych wątpliwości,  
czy procedura została zachowana. 

Rozumiem, że ad vocem Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Tak.  

Dziękuję Panie Przewodniczący za przychylenie się tutaj do mojego wniosku. A Pani Skarbnik w zasadzie 
potwierdziła to, co ja już tutaj wcześniej mówiłem. 

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

„Ale brzmi to inaczej Panie Radny – prawda?  

(…) Szanowni Państwo, co ważne Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię 
pozytywną.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

Uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

„Przechodzimy do punktu numer 14, Druk Nr 455, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

Bardzo proszę – Pani Naczelnik Skoczeń.”. 

 
Naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych Pani Małgorzata Skoczeń 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

w związku z tym, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku  
do I półrocza 2015 roku wynosi 99,1%, nastąpił spadek cen o 0,9%. Większość górnych stawek 
kwotowych podatku od nieruchomości na 2017 rok jest niższa od obowiązujących w 2016 roku. 

Przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zakłada 
pozostawienie stawek na poziomie roku 2016. W czterech przypadkach stawki te obniżono, wtedy gdy 
stawka maksymalna obowiązująca w 2017 roku będzie niższa od uchwalonej stawki na 2016 rok.  

I tak w § 1: 
▪ Punkt 1b – od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych jest 4,56 zł. W 2017 roku będzie 4,54 zł od 1 ha rocznie 

▪ W punkcie 1c – od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji obecnie jest 3 zł. Będzie 
2,98 zł od 1 m2 rocznie. 

▪ Punkt 2c – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  
od budynków mieszkalnych lub ich części obowiązuje stawka 22,86 zł. W 2017 roku będzie to 22,66 zł  
od 1 m2 rocznie. 

▪ W punkcie 2d – od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym jest 10,68 zł. Będzie 10,59 zł od 1 m2 rocznie. 

▪ W pozostałych przypadkach stawki pozostawiono bez zmian. Stawki te obowiązują od 2014 roku. 

Szanowna Rado proszę o podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że opinie Komisji: Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa  
i Samorządności, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 
oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 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 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice  
na 2017 r." 

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

„Przechodzimy do punktu numer 15, Druk Nr 454, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy  
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, 
Buczkowice, Jaworze i Wilkowice. 

Bardzo proszę Pana Prezesa o przedstawienie.”. 

 
Wiceprezes Zarządu AQUA S.A. Pan Zbigniew Szymański 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem przedstawiamy wniosek o zatwierdzenie taryf na rok 2017  
na terenie Bielska-Białej.  

Mając na uwadze stabilną sytuację Spółki, ustabilizowaną sprzedaż, planowe realizacje zadań 
remontowych i zadań inwestycyjnych, wnioskujemy o pozostawienie stawek za nasze usługi na poziomie 
identycznym jak w roku bieżącym. Tak jak powiedziałem, sytuacja Spółki pozwala na to, że nie występują 
przesłanki ku temu, żeby jakiekolwiek zmiany w naszych cenach wnioskować.  

Proszę o przychylenie się.”.  

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

„Bardzo dziękuję Panie Prezesie. 

Jest to dobra informacja dla mieszkańców Bielska-Białej.  

Jak przypuszczam Komisja branżowa, czyli Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię 
pozytywną (…) i również Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.  

Nie widzę głosów w sprawie, przystępujemy do głosowania. 

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

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

„Jestem online. Dziękuję bardzo. 

Dodam, jeżeli ktoś nie słyszał, że uchwała w sprawie taryf za (…) zbiorowe zaopatrzenie w wodę została 
podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała 

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

„Przechodzimy do punktu numer 16, to jest punkt z inicjatywy Klubu Radnych PiS.  

Ta przerwa, którą mieliśmy przed chwilą, była związana z tym, że między Klubami dyskutowaliśmy na ten 
temat. A o ustaleniach poinformuje przedstawiciel Wnioskodawcy, czyli Pan Przewodniczący Przemysław 
Drabek. 

Bardzo proszę.”. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Koleżanki i Koledzy Radni,  

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedłożył Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej z 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bielsko-Biała.  

Celem tej proponowanej zmiany jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, zrezygnowanie z rocznego okresu karencji, poprzedzającej rozpatrzenie 
wniosku i zawarcie umowy najmu lokalu po prostu w sytuacjach ekstremalnych. Jednakże pomimo tego, 
że ten nasz projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię w trakcie dosyć burzliwej, długiej dyskusji  
na posiedzeniu Komisji merytorycznej – jednakże i w dniu wczorajszym, i w dniu dzisiejszym na ten temat 
długo dyskutowaliśmy – chciałbym zaproponować takie rozwiązanie, które by pozwoliło nam wypracować 
już taką ostateczną wersję tego naszego wniosku, tej uchwały.  

A mianowicie chciałbym poprosić Radnych, Radnych zainteresowanych pracą nad tym projektem, 

przedstawicieli wszystkich Klubów, żebyśmy się spotkali po sesji w pokoju 45 w celu dopracowania 
ewentualnych wątpliwości w zapisach zaproponowanego przez nas projektu. A w tej chwili prosiłbym Pana 
Przewodniczącego o przegłosowanie wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i (…) wprowadzenie 
później tego, tej już zmienionej uchwały, na kolejną sesję Rady Miasta. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Też dziękuję w imieniu pozostałych Radnych, że (…) taką propozycję udało nam się wypracować.  

I przystępujemy do głosowania, jest to wniosek formalny. 

Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu 16 z obrad dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? 
Dziękuję. Kto się wstrzymał?. 

Punkt został zdjęty jednogłośnie.”. 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r. 

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

„Przechodzimy do punktu numer 17, Druk Nr 458, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2017 r. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Barbara Gajewska  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

dwie apteki w Bielsku-Białej, jedna przy ul. Siewnej, druga przy ul. gen. Maczka, zawiadomiły o zmianie 
czasu pracy, a ponieważ odbiega on od ogólnie przyjętego w naszym mieście, istnieje konieczność 
uwzględnienia tego faktu w uchwale. A niezależnie od powyższego proponujemy, aby rozkład pracy aptek 
był określany na dany rok kalendarzowy, co pozwoli na uproszczenie całej procedury, ponieważ nie będzie 
to skutkowało koniecznością jednolitych tekstów w przypadku kolejnych zmian. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Dodam, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 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. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 39 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

 

Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74 

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

„Przechodzimy do punktu 18, Druk Nr 395, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 74. 

Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Pani Barbara Wawrzyczek  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, 

przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia gruntu z przeznaczeniem  
na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Jest to nieruchomość położona przy ulicy Lipnickiej.  
Na tej nieruchomości usytuowana jest część budynku, którego pozostała część jest na gruncie, na rzecz 
którego właściciela chcemy tę nieruchomość zbyć; nie da się tego funkcjonalnie rozdzielić. W związku  
z powyższym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.” 

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

„Wyjdziemy, mam nadzieję, na prośbę Pani oczekiwaniom. 

Dodam tylko, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Informuję, że uchwała została podjęta.”. 

 
Ad 18a 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry 

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

„Przechodzimy do punktu 18a, Druk Nr 466, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej o lokalizacji kasyna gry – na wniosek BOOKMACHER Sp. z o.o. 

Bardzo proszę Pani Naczelnik.”. 
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Naczelnik Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Pani Sabina Dutka-Behrendt 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOOKMACHER z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Państwa  
o pozytywną opinię w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku PARKHOTEL VIENNA. Jest to opinia 
Państwa, która będzie wykorzystana przy staraniu się przez tego przedsiębiorcę o wydanie koncesji  
na prowadzenie kasyna gry w Bielsku-Białej.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

Dodam, że Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej zaopiniowała pozytywnie 

tę uchwałę. 

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.”. 

 
Ad 18b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18b, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie (…) zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

Bardzo proszę o przedstawienie Panie Dyrektorze.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Celem proponowanej zmiany – tak jak w tytule – jest uwzględnienie granic szczególnego zagrożenia 
powodzią. Jest to związane z przepisami ustawy Prawo wodne. Proponuje się wprowadzenie granic tych 
obszarów na rysunek planu, jako elementu informacyjnego, który nie stanowi ustaleń planu miejscowego. 

Dodam, że w ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono do tego projektu uwag. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 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. 

Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”. 

 
Ad 18c 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną 
granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18c, Druk Nr 468, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy 
rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego 
uchwałą Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Celem tej nowelizacji jest weryfikacja ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, a to z kolei umożliwi 
pełniejsze wykorzystanie terenów znajdujących się w strefach technicznych tych sieci dla celów 
inwestycyjnych. Tu również po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu, nie wniesiono żadnych uwag. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 

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 18d 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie 
projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń 
komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku 

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

„Przechodzimy do punktu numer 18d, Druk Nr 469, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony  
w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy 
Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku. 

Bardzo proszę o przedstawienie.”. 

 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Gleindek 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Projekt tej nowelizacji został sporządzony m.in. na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej z kwietnia 2015 roku i dotyczy likwidacji zapisu odnoszącego się do spalarni 
odpadów medycznych znajdujących się na terenie Szpitala Wojewódzkiego. 

W ramach konsultacji społecznej tu również uwag nie wniesiono. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną. 

Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Ryszard Batycki.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

wprowadzenie zakazu spalarni odpadów medycznych, co jest w istocie – jak przedstawił nam  
Pan Dyrektor – jedynym istotnym powodem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
omawianego w tym punkcie, dotyczy i że tak powiem dotyka Szpitala Wojewódzkiego, którym kieruję. 
Jestem równocześnie radnym tej dzielnicy, zachodzi więc istotny konflikt interesów, wobec czego  
nie wezmę udziału w głosowaniu.  

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

„Dziękuję. 

Myślę, że jest to stanowisko zrozumiałe. 

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 19 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 r. Pana J______ 
R________ na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

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

„Przechodzimy do punktu numer 19, Druk Nr 465: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 
14 września (…) [2016] r. Pana J______ R________ na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej. 

Bardzo proszę jako pierwszą o zabranie głosu Panią Przewodniczącą Komisji Panią Katarzynę Balicką  
o przedstawienie stanowiska Komisji.”. 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Katarzyna Balicka  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Szanowni Państwo,  

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach w dniu 28 września br. oraz w dniu 26 października br. 
rozpatrywała skargę z dnia 14 września 2016 roku Pana J______ R______ na Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.  

Komisja przyjęła, iż zarzuty artykułowane w skardze odnoszą się do niewłaściwego przyjęcia strony przez 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Skarżący zarzuca Dyrektorowi Zakładu 
arogancki sposób zachowania i obraźliwy ton wypowiedzi. Skarżący podnosi, iż Dyrektor Zakładu podczas 
przyjęcia stron w dniu 8 września br. zachowała się – tutaj cytat: <<po chamsku i odnosiła się  
do człowieka niegodnie, obrażała i krzyczała jakby było jej wolno, bo jest dyrektorką>>. 

Komisja analizowała sprawę, zapoznała się również z sytuacją faktyczną i prawną Skarżącego. Ustaliła,  
iż Skarżący od wielu lat domaga się zamiany zajmowanego lokalu socjalnego na inny, kierując pisma  
i podnosząc zarzuty pod adresem służb gminnych, nie wywiązując się jednocześnie ze swoich zobowiązań 
do uregulowania całości zaległego czynszu. 

Ostatnia rozmowa ze Skarżącym i jego żoną w powyższej sprawie miała miejsce właśnie 8 września  
2016 br. podczas spotkania w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. W spotkaniu tym 
uczestniczyli również pracownicy merytoryczni ZGM-u, tj. Kierownik Działu Lokali Mieszkalnych oraz 
Kierownik Działu Lokali Użytkowych i Windykacji. W trakcie spotkania Skarżącemu przedstawiono 
stanowisko ZGM-u, które – jak wynika z wyjaśnień pracowników ZGM – z jednej strony potwierdzało chęć 
pomocy i zrozumienie dla trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej Skarżącego, natomiast z drugiej strony 
wskazywało określone zasady, którymi kieruje się ZGM w kwestii zamiany lokali. 

Zgodnie z uzyskanymi w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Rewizyjną wyjaśnieniami, 
przebieg spotkania ze Skarżącym, jak i jego żoną miał charakter merytoryczny. Po przyjęciu Skarżącego 
przez Dyrektora ZGM, do grona rozmówców dołączyła Kierownik Działu Lokali Mieszkalnych, która 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 44 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

przedstawiła zainteresowanym szczegółowe warunki zamiany. Natomiast w kwestii istniejącego zadłużenia 
wyjaśnień Skarżącemu udzielił Kierownik Działu Lokali Użytkowych i Windykacji, który został poproszony 
do udziału w spotkaniu jako ostatni. Podczas tego spotkania Dyrektor Zakładu po raz kolejny wskazała,  
iż określone zasady obowiązują wszystkich najemców i jeśli zainteresowani spłacą swoje zadłużenie,  
to Zakład podejmie działania zmierzające do zamiany dotychczasowego lokalu na inne. 

Komisja w trakcie swojego postępowania zapoznała się z wyjaśnieniami właśnie Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, Kierownika Działu Lokali Mieszkalnych oraz Kierownika Działu Lokali 
Użytkowych i Windykacji. Te osoby również złożyły pisemne wyjaśnienia dotyczące atmosfery jaka 
przebiegała w trakcie tego spotkania ze Skarżącym i zakwestionowały zarzuty podnoszone przez 
Skarżącego. Komisja nie znalazła wobec tego żadnych podstaw do uznania zarzutów podniesionych przez 
Skarżącego, bowiem mogła oprzeć się jedynie tutaj na ocenie tych osób, które brały udział w spotkaniu  
i w głosowaniu zaproponowała Radzie Miejskiej uznanie skargi za bezzasadną. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo. 

W tym momencie przysługuje prawo zabrania głosu Skarżącemu. Czy Skarżący jest może na sali?  

Z tego co widzę nie ma. 

W takim razie, w związku z przedstawieniem (…) opinii Komisji 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.”. 

 
Ad 20 
Sprawy różne 

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

„Przechodzimy do punktu „Sprawy różne”.  

Rada udzieliła głosu Panu Damianowi Kowalewskiemu, ale z tego co wiem, dojeżdża – być może zdąży – 
dlatego zaczniemy od nas, czyli od Radnych. 

Bardzo proszę, pierwszy Pan Radny Maurycy Rodak.  

Bardzo proszę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panowie Prezydenci,  

mam takie pytanie, ponieważ parę dni temu na jednym z bielskich portali pojawiła się taka informacja, 
która część Radnych – zwłaszcza z Komisji Edukacji i Kultury – troszkę zdziwiła, że Rada Miejska dzisiaj 
miała się zająć rzekomo sprawą nadania ronda im. Pana Ryszarda Dziopaka. Radni z Komisji pamiętają,  
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że był złożony wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o weryfikację tego nazwiska. Czy to była 
faktycznie typowa kaczka dziennikarska, czy może już jakaś odpowiedź z IPN-u jest, ale jeszcze nie trafiła 
może (…) pod obrady Komisji? 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

To ja może od razu. Projekt wpłynął na grudniową sesję – tak że może ktoś się dowiedział; bo jako 
odpowiedzialny za układanie porządku obrad, projekt wpłynął na grudniową sesję.”.  

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 

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

„Tak to jest odpowiedź. 

I jest na stronie BiP-u. 

Bardzo proszę włączyć mikrofon Panu Maurycemu Rodakowi.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy w takim razie wpłynęła odpowiedź z Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie?”. 

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

„Tak oczywiście.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Można ewentualnie poznać jej treść już dzisiaj?”. 

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

„To Pan Henryk Juszczyk jest tutaj władny w tym zakresie. Ja mam informację, że Instytut Pamięci 
Narodowej nie podał żadnych informacji, które wykluczają takie głosowanie. Mówimy Panie Henryku  
o Panu, o nadaniu imienia rondu Dziopaka.”. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja w zasadzie nic więcej nie mam do dodania. Sprawdzałem dokumenty zawarte w teczce Ryszarda 
Dziopaka. Nie był TW – tajnym współpracownikiem. I moje zadanie w tym temacie się kończy.”. 

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

„Rozumiem. Dziękuję. 

Bardzo proszę – Pan Radny Bronisław Szafarczyk.”. 

 
Radny Bronisław Szafarczyk  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Chciałbym jeszcze nawiązać do kwestii oświetlenia ulic i prosić o dopisanie do tej listy interwencji jeszcze 
jednej sprawy. Mianowicie od pewnego czasu zanika – że tak to nazwę – oświetlenie na ulicy Wyzwolenia, 
właściwie od wiaduktu nad drogą S1 w kierunku ronda, do samego ronda, a czasami jeszcze dalej.  
W zasadzie nie ma tygodnia żeby nie było kilku interwencji, a są to dziwne interwencje, bo kiedy dzwoni 
się na numer telefonu tego właśnie chyba 991 – jeśli dobrze pamiętam – to odzywa się człowiek, który  
nie wiadomo w jakim mieście dyżuruje, nie wie czego dotyczy, dopytuje o szczegóły, nie wiadomo potem 
jak ta interwencja dochodzi do służb odpowiedzialnych. I żeby było ciekawiej, to te zaniki rozpoczęły się  
z momentem wymiany linii oświetlenia na nową – tak przynajmniej zauważają mieszkańcy.  

Korzystając z tego, że jestem przy głosie jeszcze jedna sprawa oświetleniowa, której nie zdążyłem zgłosić 
bezpośrednio, mianowicie nie świeci lampa też na ulicy Wyzwolenia, tuż za wiaduktem nad drogą S1  
i to na zakręcie, na łuku poziomym. Ten zakręt jest w takiej plamie cienia, co może stanowić dość 
poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Kontynuując temat bezpieczeństwa ruchu, przykład takiej niedużej miejscowości. Miasteczko koło Krakowa 
– Niepołomice, 100% dzieci szkolnych chodzi w kamizelkach odblaskowych. Pytanie w związku  
z tym: Czy być może udałoby się u nas wprowadzić szerzej taki obowiązek, nie tylko wyposażając 
pierwszaki w te kamizelki, ale właśnie jeszcze trochę starsze dzieci? Ja wiem, że to jest kwestia finansowa, 
ale jednak być może udałoby się przynajmniej przeanalizować te sprawy, bo zauważalność tych 
najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu, jest bardzo ważna dla kierujących pojazdami i dla 
bezpieczeństwa tych właśnie dzieci.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Bardzo proszę – Pan Radny Szczepan Wojtasik, Straconka.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Na ostatniej sesji dziękowałem wykonawcy robót na Bulwarach za bardzo terminowe oddanie  
i pochwaliłem tę firmę. Natomiast sprawa dotyczy może prozaicznej sytuacji, bo mamy do czynienia dalej  
z Bulwarami, ale z tablicami informacyjnymi.  

Przy ulicy Żywieckiej, tuż nieopodal zajścia przy potoku, znajduje się tablica Miejskiego Systemu Informacji 
mówiąca o tym, że za 100 metrów są Bulwary Młodości. I jeśli zejdziemy, to idziemy dalej, wchodzimy  
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na Bulwary i mamy tablicę informacyjną, która mówi o korzystaniu z Bulwarów Straceńskich. I rzeczywiście 
nie wiem, czy po drodze były te Bulwary Młodości czy nie, ale tablice, które są umieszczone teraz  
na Bulwarach Straceńskich, mówią wyraźnie o Bulwarach Straceńskich. Ja myślę, że – i sprawdziłem  
to historycznie – obydwie nazwy funkcjonują i tak rzeczywiście funkcjonowały.”. 

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

„A czego Pan oczekuje, Panie Radny?”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Kwestia jest żeby mieszkańcy, którzy przyjadą z innej części miasta, żeby nie pogubili się, żeby 
rzeczywiście te tablice były ujednolicone i zawierały tę nazwę, która ma funkcjonować. A tak przy 
okazji…”. 

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

„Czyli według Pana, która powinna być?”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Myślę, że Bulwary Straceńskie są…”. 

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

„Ale bardzo proszę o ciszę, to są poważne sprawy.  

(…) Tak – Bulwary Straceńskie.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Myślę, że Bulwary Straceńskie najbardziej odpowiadają. Sprawa też dotyczy…”. 

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

„Ale Bulwary Młodych bardziej mogą zachęcać.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale nie tylko młodzi.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jest dylemat. Myślę, że Zarząd Miasta jakoś to rozwiąże. 

Bardzo proszę kontynuować.”. 

 
Radny Szczepan Wojtasik  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ale jeszcze mam prośbę (…) – tutaj Pana Naczelnika Grzywacza nie ma, ale Pan Henryk Juszczyk. Ścieżki 
– około kilometra – które są na Bulwarach, myślę że należy w tym okresie jak teraz już posypywać 
piaskiem bądź odśnieżać, bo jest dość ślisko. To taka moja prośba.”. 

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

„Bardzo proszę – Pani Radna Barbara Waluś.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Korzystając z obecności Pana Naczelnika Grzywacza…”. 

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

„Właśnie nie ma go akurat.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Znowu wyszedł?”. 

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

„Ale jest Pan Henryk. Pomożemy.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„A jest jakiś zastępca czy… Bo ja (…) byłam na Komisji Gospodarki Miejskiej…”. 

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

„Zwierzchnik, zwierzchnik jest.”. 
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Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„…i miałam takie zapytanie właśnie do Pana Naczelnika Grzywacza – chodziło o odcinek drogi od ulicy 
Janowickiej, to jest ulica Zagrody do potoku Słonica. Tyle co się dowiedziałam, należy to do Bestwiny i ten 
kawałek tej drogi nie jest remontowany, a dalej ona biegnie aż do centrum Hałcnowa i stanowi ważny 
trakt dla mieszkańców Hałcnowa, gdyż łączy go z centrum Hałcnowa, z domem kultury, kościołem itd.  
I były takie ustalenia, że porozmawia z Wójtem Gminy Bestwina, czy jest możliwość poremontowania tego 
krótkiego odcinka, gdyż Miasto Bielsko-Biała nie może to zrobić z własnych funduszy.”. 

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

„Wójt też tego nie może.”. 

 
Radna Barbara Waluś  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„I to jest jedna, a druga kwestia zaraz powiem. Już prawie rok oczekuję na założenie dwóch lamp 
oświetleniowych na istniejących słupach, tj. łącznik ulicy Żeleńskiego, biegnący spod cmentarza w dół  
do ulicy Żeleńskiego. (…) Ponoć ma być to zrobione do końca roku, a został już miesiąc i nie wiem,  
na jakim to jest etapie. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję Pani Radna. Pewnie za chwilę Pan Prezydent, jeżeli będzie mógł, to odpowie. 

Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Piotr Ryszka, Wapienica.”. 

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

„Tym razem nie o Wapienicy. 

Panie Przewodniczący, chcę ostro zaprotestować przeciwko wpisowi, jaki ukazał się na dzisiejszym portalu 
bielsko.biala, który całkowicie wykrzywił moją wypowiedź, a założoną interpelację, jakobym był jednym  
z tych, który chce w całości propagować pijaństwo oraz gorące posiłki nosić tym, którzy są pijani. Kto nie 
słyszał doskonale dobrze mojej wypowiedzi, mogę mu służyć na piśmie. Natomiast taki wpis godzi w moją 
osobowość, po prostu na to…”.  

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

„Osobę.”. 
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Radny Piotr Ryszka  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Całkowicie protestuję i uważam, że takie wpisy są całkowicie niegodne. Ażeby poprzeć swoje słowa  
i w ogóle czyny, to pragnę powiedzieć, że w (…) poniedziałek, piątego, w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Pełny talerz zupy”, jako Stowarzyszenie św. Brata Alberta będziemy karmić wszystkich głodnych  
w Bielsku-Białej od godziny 11.00 do godziny 14.00; kto się do nas zgłosi otrzyma talerz gorącej zupy. 
Poza tym chcę powiedzieć, że w okresie rocznego sprawowania mojej funkcji udało się wyprowadzić  
z bezdomności – a kto w tym temacie choć troszkę się orientuje, to doskonale wie, że wychodzenie  
z bezdomności trwa tak długo, jak długo się w tej bezdomności przebywa – udało nam się wyprowadzić 
jednego mieszkańca już i otrzymał mieszkanie, i funkcjonuje oraz jednego bezrobotnego, który już podjął 
pracę i od dłuższego czasu pracuje. Więc cały czas to nie jest tylko to, że dajemy, ale staramy się również 
o to, by ci ludzie, który się pogubili w życiu, mieli oparcie u nas i to oparcie mają.  

Jeszcze raz chcę powiedzieć, że wypaczono moją interpelację. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję Panie Radny.  

Jak najbardziej się z Panem zgadzam i rozumiem Pana wzburzenie. Chyba każdy z nas na tej sali zetknął 
się już z hejtem internetowym i tutaj takie rzeczy trzeba prostować. Ja w imieniu Rady też prostuję,  
bo wiem, co Pan mówił. Natomiast niestety musimy się liczyć z tym, że pewne osoby, myśląc  
że są anonimowe, pozwalają sobie po prostu na oczernianie bezpodstawne innych osób. Myślę, że to też 
jest moment, że można do wszystkich zaapelować, żebyśmy się tym nie podniecali. I ci ludzie, którzy  
to czytają są po prostu normalni, starają się racjonalnie podchodzić do informacji, też nie biorą tego  
pod uwagę. 

Bardzo proszę – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa  
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący,  

ja chciałam zwrócić jeszcze na jeden problem uwagę. Bardzo ładnie u nas jest ta akcja usuwania tych 
odpadów wielkogabarytowych. Jest cały (…) terminarz, kalendarz, kiedy będą z poszczególnych posesji  
czy ulic wywozić, tylko niestety ten terminarz jest sobie, a wywożenie jest sobie. Przed uroczystością 
Niepodległości miała być na ulicy Tuwima zbiórka, wywożenie tych odpadów wielkogabarytowych. Zebrała 
się dość duża ilość tego, niestety przez cały tydzień te odpady były pozostawione, zasypał śnieg i nawet 
były utrudnione dostępy do altan śmieciowych. Więc uważam, nikt nie narzuca tego terminu, ale żeby  
te terminy były jakoś przestrzegane i należycie to było wywożone, bo to zaśmieca bardzo miasto.  

A jeszcze mam drugą sprawę, tutaj do odpowiedzi mojego Kolegi Wojtasika, tematu: Czy to Bulwary 
Młodości czy Bulwary Straceńskie. Wypowiadał się na to bardzo autorytatywnie Pan dr Jerzy Polak,  
że to – i to zresztą stwierdzamy – to nie zależy od tego, jaka nazwa, tylko bulwary od rzeki, przy której są. 
Więc poprawna nazwa (…) – też oświadczeń innych – są Bulwary Straceńskie. Natomiast mogło się  
to wziąć, bo tam w latach 70., nieopodal tego stoku, powstało osiedle, które budowało FSM dla młodych 
ludzi, przy ich zaangażowaniu i było to nazwane Osiedlem Młodości – może z tym niektórzy pomylili. Więc 
myślę, że ta sprawa chyba autorytatywnie była wyjaśniona i to było publikowane w jakichś naszych,  
nie wiem czy w kurierze, czy w którejś z naszych gazet lokalnych. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Czyli Bulwary Straceńskie i mamy temat rozwiązany (…) autorytatywnie. 

Bardzo proszę – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Może na początek ad vocem wypowiedzi Pana Przewodniczącego i przedmówcy Kolegi Piotra Ryszki.  

Nie chodzi tutaj o jakiś anonimowy hejt, tylko chodzi o oficjalny artykuł zamieszczony w jednym z portali 
internetowych. Tak że to gwoli wyjaśnienia.”. 

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

„Nie wiem, nie czytałem. Myślałem, że to jest jakiś komentarz po prostu.”.  

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

„Tak że to gwoli wyjaśnienia. Natomiast korzystając…”. 

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

„Czyli ktoś to podpisał, tak rozumiem.”. 

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

„Tak, tak, tak i autoryzował. Tak że to tyle w tym temacie. 

Natomiast korzystając z okazji, chciałbym podziękować tutaj Panu Dyrektorowi Walusiowi za niezwłoczne 
podjęcie działań dotyczących poprawy nawierzchni dojazdu do Przedszkola nr 42 w Wapienicy oraz 
poprawy nawierzchni chodnika też w tamtym rejonie. Sprawa była pilna, chodziło o bezpieczeństwo 
zwłaszcza najmłodszych, dzieci które tam dojeżdżają do tegoż przedszkola.  

Tak że bardzo dziękuję Panie Dyrektorze.”. 

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

„Do podziękowań oczywiście się dołączam, a o zabranie głosu proszę Pana Radnego Maurycego Rodaka.”. 

 



 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 
 

RM.0002.9.2016  Załącznik Nr 1 

  do protokołu Nr XXIII/2016 
  sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

   w dniu 29 listopada 2016 roku 

 
 

Strona 52 z 64 
VII kadencja RM: 2014-2018 

Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Spróbowałem w międzyczasie zebrać w jedno wszystkie argumenta historyczne i geograficzne odnośnie 
wspomnianych Bulwarów i wyszła mi taka proponowana nazwa: Straceńskie Bulwary Młodości  
na Leszczynach, w gminie katastralnej Lipnik. Myślę, że wszystkim dogodzimy.”. 

 
Śmiech. 

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

„Panie Radny, pożartujemy może po sesji, ale ja też czasem lubię trochę rozluźnienia.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„To w kategorii żartu, ale mam jedno pytanie poważne do Panów Prezydentów: Jaka jest przyszłość 
dawnej Apeny? Apeny – tak, chodzi mi o…”.  

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

„..przyszłość dawnej Apeny.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„…chodzi mi o budynki.”. 

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

„Ale to właściciela lepiej zapytać – tak myślę.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Czy Miasto nie ma żadnych planów co do tych zabudowań?”. 

 
Wypowiedź z sali sesyjnej, poza mikrofonem. 
„Czy chce kupić?”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Radny, 

myślę, że jeśli chodzi o szeroko rozumiany Zarząd Miasta, jakiś sentyment pewnie jest, natomiast planów 
takich myślę, że nie ma. Przepraszam, że odpowiedziałem za Pana Prezydenta.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję, bo chodzą takie pogłoski, że jakieś plany są, dlatego chciałem to po prostu wyjaśnić oficjalnie, 
żeby było słowo. Miasto nie ma tutaj nic do. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo proszę – Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący. 

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,  

to żeby nawiązać, to też muszę nawiązać do Bulwarów. To ja bym miał taką prośbę żeby faktycznie już  
w tej chwili mocno pracować nad tym, żeby zadbać o te tereny, które są wokół inwestycji, czyli  
o odpowiednią zieleń, przygotowanie trawników, żeby to na wiosnę wyglądało elegancko i było dobrze 

obsiane; i w niektórych miejscach są te nasadzenia zrobione, ale poza tamtą częścią żeby jednak to błoto 
zostało już w tej chwili dobrze wyrównane, zagospodarowane. Myślę, że zadanie dla Zieleni Miejskiej jest 
duże, żeby te Bulwary wyglądały na wiosnę pięknie. 

Druga rzecz. Bardzo bym prosił Pana Prezydenta o przeanalizowanie i zorientowanie się w kwestii 
programu, który pilotażowo jest prowadzony na Śląsku, związany jest z próbą montażu i dofinansowania 
do elektrofiltrów na instalacjach przydomowych. Warto by było ten temat rozeznać. I myślę,  
że odpowiedni Wydział – czy to Ochrony Środowiska czy inny – żeby rozeznał temat, ponieważ elektrofiltry 
– (…) z informacji medialnych, które otrzymałem – są tańsze niż wymiana na przykład kotłów, a dają 
możliwość oczyszczania powietrza z każdego rodzaju źródła ciepła, z każdego kotła, oczywiście jeżeli  
w nim nie są palone opony czy coś czego nie wolno palić; ale z każdego legalnego źródła, z każdego 
paliwa te elektrofiltry mogą pracować. Warto by było to przeanalizować i jeżeli ten pomysł się sprawdzi,  
on będzie efektywny – bo na razie z tego co wiem to są testy – warto by było się zastanowić,  
czy w ramach działalności Bielska-Białej, oprócz wymiany kotłów, czy nie zastanowić się nad 
dofinansowaniem tego typu instalacji, tak jak mówię, pod warunkiem, że byłyby skuteczne.  

Druga rzecz –  też to się przewijało w dzisiejszych wypowiedziach – to kwestia oświetleń ulic. Faktycznie 
warto by było zintensyfikować kontrolę, bo te lampy coraz częściej w wielu miejscach nie świecą bądź też 
mają różnego rodzaju uszkodzenia (…); ostatnio parę razy się to zdarzyło. Nie wiem czy Pan Prezydent ma 

informację, dlaczego było wyłączone oświetlenie plus na przykład sygnalizacja świetlna na bardzo 
newralgicznym miejscu, w godzinach szczytu, na ulicy Bystrzańskiej i Andersa. Tam to wyłączenie było 
bardzo niebezpieczne, bo to była godzina około 16.00, 17.00 – już dokładnie nie pamiętam – było ciemno, 
wyłączona sygnalizacja świetlna, niezwykle niebezpieczne miejsce. Dlatego bym prosił o ewentualne 
informacje, co się wtedy działo i czym to było spowodowane. 

I ostatnia rzecz do Pana Pełnomocnika Henryka Juszczyka – bo ja rozumiem, że Pan Henryk jakby 
prowadził pewnego rodzaju swoje badania, ale nie wiem czy my to mamy jakoś na piśmie, czy Pan 
Pełnomocnik…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Mówimy o IPN-ie.”. 

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

„Mówimy o IPN-ie, bo tu padło pytanie od Kolegi Radnego Maurycego Rodaka dotyczące jakby informacji. 
Bardzo bym prosił o jakby stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej. Czy takie mamy na piśmie, bo jeżeli 
tak, to chętnie bym się z nim zapoznał. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję.  

Panie Prezydencie na to, co się da w tej chwili, to bardzo bym prosił.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja tylko do niektórych kwestii chciałem się odnieść, ale chcę zacząć od Kolegi Piotra Ryszki, od Radnego 
Piotra Ryszki. 

Oczywiście, że ja nie wiem, bo tego nie czytałem, nie wiem o jaki portal chodzi, ale…”. 

 
Wypowiedź poza mikrofonem 
„www.bielsko.biala”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…to jest oczywiście, jeżeli taki jest komentarz, to on jest co najmniej niesprawiedliwy. A zaangażowanie  
i serce, które Kolega wkłada w sprawy dotyczące osób pozostających w niedostatku czy w trudnej sytuacji 
życiowej są chyba wszystkim nam znane. To tyle. 

A jeżeli chodzi o już konkretne tutaj takie stosunkowo prozaiczne sprawy: Pani Nalepa mówi  
o nieodebraniu wielkogabarytowych odpadów. Więc jeżeli był taki sygnał do Urzędu, czyli do Biura 
Gospodarki Odpadami, to na pewno zostało przeprowadzone postępowanie. I jeżeli to postępowanie 
potwierdziło to – a musiałoby potwierdzić – to była naliczona kara. Tak że jeżeli jest taka sytuacja,  
to bardzo proszę i to też apeluję o to, żeby tego typu sprawy zgłaszać zgodnie z procedurą, która jest. 

Jeżeli chodzi o – (…) Pan Przewodniczący Drabek – montaż elektrofiltrów. Oczywiście to wymaga 
rozpoznania i to jest interesujący pomysł. 

Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, które zostały poruszone, to ja myślę, że jeżeli [chodzi] o te tablice 
informacyjne – a nie o nazwy, ale o tablice informacyjne – to Kolega Zawierucha tutaj powie, który m.in.  
tą inwestycją się zajmował i z czego to wynika; ale wiem, że historycznie to Kolega Juszczyk tutaj też jest 
w stanie nam coś powiedzieć i o oświetleniu też Kolega Juszczyk. 

To teraz na razie Bulwary i te tablice informacyjne.”. 

http://www.bielsko.biala/
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowni Państwo,  

rzeczywiście są dwie nazwy, które dotyczą tego samego miejsca, a to trzeba ujednolicić. Co do zasady, 
która jest stosowana na całym świecie, bulwary związane są z wodą, więc nie ma bulwarów, nie wiem 
wawelskich pod Wawelem, tylko są Wiślane i to nie od miejscowości Wisła, która jest na początku Małej 
Wisły, tylko od Wisły, czyli rzeki, która przepływa pod Wawelem. Więc to na pewno zostanie zmienione.  

Druga rzecz – jeśli chodzi o nazwę tych naszych Bulwarów – wynika także z tego, że myśmy się starali  
o pieniądze unijne i nazwa zadania jest „Budowa Bulwarów Straceńskich”. Tak że siłą rzeczy nawet gdyby 
one się jakimś cudem zaczęły nazywać Młodości, tak czy inaczej my byśmy musieli jeszcze przez najbliższe 
parę lat, czy tam gdzie jest trwałość projektu, używać nazwy tej projektowej.  

W sobotę była awaria elektryczna. Rzeczywiście cała ta część ulic wokół „Gemini” była pozbawiona prądu, 
przy czym taka zasada jest, jeśli się lampy nie świecą, jeśli sygnalizacja się nie świeci to znaczy jest awaria 
elektryczna, natomiast jeśli są te pomarańczowe lampy to jest awaria systemu sygnalizacyjnego.  

My o tym wiemy i w tym momencie służby zaczynają działać. W tym wypadku to była awaria po stronie 
TAURON-u.”. 

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

„Dziękuję Panie Prezydencie. 

Zaraz nasz koordynator do spraw IPN-u.  

Bardzo proszę.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) Więc Pan Radny Szafarczyk – oświetlenie ulic. 

Naprawdę będziemy negocjować umowę z TAURON-em. Fatalnie działa ta firma, tęsknię do Beskidzkiej 
Energetyki.”. 

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

„Czemu Pan patrzy na Radnego Adama?”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Patrzę wymownie na Radnego, bo on chociaż młody człowiek, ale zna te czasy jak działała Energetyka 
Beskidzka od Beskidów po Skawinę i jakoś dawała sobie świetnie radę. Teraz jest (…) tak jak Pan 
Szafarczyk mówi. Proszę Państwa, w centrum miasta od (…) czterech tygodni, już od miesiąca takie 

niedoświetlenia – ulica Modrzewskiego, ulica Waryńskiego, ulica Świętej Trójcy, ulica Partyzantów ostatni 
odcinek tutaj przed skrzyżowaniem Andersa.  Po prostu jesteśmy bezsilni. Już nie wiem, do Ministra chyba 
będziemy pisać. Ale będziemy próbować naliczać kary, ale to musimy tu po prostu aneks wprowadzić  
do umowy, bo inaczej nie można. Nowa inwestycja, wymiana żarówek LED-owych – nowa, sprzed półtora 
roku – na ulicy Piastowskiej; piękne, oszczędnie, mniej płacimy, ale jest ciemno. To, co się okazało  
– ja mówię to, co specjaliści mówią – słupy niedostosowane do tego, powinny być niższe i wtedy  
to oświetlenie byłoby intensywniejsze tam gdzie trzeba. Takie są działania TAURON-u. 
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Kolejna sprawa Pani Basi Waluś, odnośnie tej ulicy, która jest po części bestwińska a po części bielska. 
Proszę Państwa to jest dokładnie tak jak pamiętam przed laty – Dyrektor Waluś to pamięta – jak robiliśmy 
ulicę Witosa i prosiliśmy Starostwo żeby również na pewnym odcinku Witosa była również wyremontowana 
za pieniądze Starostwa, bo to nie nasza ulica. I jak Państwo doskonale wiecie, jak jeździcie do Kęt 
tamtędy, to urywa się miasto Bielsko-Biała, jest przekreślone, Kęty i inny rodzaj nawierzchni i nie ma 
chodnika, wąsko i tak jest po prostu od lat. I tutaj tak samo, jeśli nie mamy tytułu prawnego, że możemy 
daną ulicę – przepraszam, że to mówię za Dyrektora Walusia, ale tak tu na pewno też jest. Tam jeszcze 
może być inny mankament, że część tej ulicy jest w ogóle niewykupiona i z tej racji MZD się również nie 
będzie zajmował.  

Kolejna sprawa – potok Straceński, wyjaśniony tutaj, bo dostajemy z Rady Osiedla Leszczyn pretensje,  
jak to jest, że Bulwary są na terenie Leszczyn, a dokładnie zapis jest taki jak tutaj Pan Radny 
powiedział…”. 

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

„Ale ten temat mamy wyjaśniony.”. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Pan Henryk Juszczyk 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…w księgach wieczystych. Tablice wymienimy. 

I teraz IPN, jeśli chodzi o to, czy to jest tak. Ja jadąc, jak jestem upoważniony przez Prezydenta,  
do sprawdzania zapisów w IPN-ie, czytam to sobie i po prostu robię krótkie sprawozdanie dwuzdaniowe  
do Wydziału Komisji Kultury – i tam są złożone moje wnioski – podpisuję się pod tym i biorę 
odpowiedzialność, że po prostu ktoś był tajnym współpracownikiem albo nie był, albo że teczka została 
zniszczona – są takie trzy ewentualności. I tutaj w tym przypadku, jak badałem sprawę Ryszarda 
Dziopaka, nie stwierdziłem żeby był tajnym współpracownikiem. Zawartość jego teczki to tylko służbowe 
delegacje zagraniczne, tak że… – i to stwierdziłem na piśmie.  

A jeszcze jedna uwaga – taka dla Państwa może – jeśli jesteście Państwo świadkami, jadąc samochodem 
czy poruszając się po ulicach, że w ważnym miejscu nie działają światła uliczne, to najskuteczniejsze 
działanie jest na numer do Straży Miejskiej, ten bezgotówkowy. Zadzwonić i Straż wie do kogo dzwonić  
– do firmy, która zajmuje się sygnalizacją; myślę o sygnalizacji świetlnej, nie o ulicznym oświetleniu lamp, 
ale o sygnalizacji świetlnej. 

Dziękuję.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem – Pani Radna Grażyna Nalepa.”. 

 
Radna Grażyna Nalepa (ad vocem) 
Powiedziała m.in., cyt.: 

„Dziękuję bardzo. 

Ja tu chciałam wyjaśnić Panu Prezydentowi Jędrusińskiemu – była w tej sprawie zgłaszana interwencja  
i ze strony spółdzielni, później się do mnie zwrócili, ja również bezpośrednio zgłaszałam do SITY, bo oni  
to odwożą, więc powiedziano mi, że poinformują mnie kiedy będzie. Po dwóch dniach wreszcie  
– po tygodniu czasu – były te wielkogabarytowe wywiezione. Tu nie chodzi o to, jaki termin jest, tylko  
że jeśli jest podany ten termin, jeśli mieszkańcy się dostosowują, to żeby to było na czas wywiezione  
z poślizgiem najwyżej jednego dnia.  
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A jeszcze tutaj mam do Pana Juszczyka zapytanie, bo dwa razy się zwracałam w interpelacjach o sprawę 
upamiętnienia tutaj ulicy Kusia i Przędzalniczej i też dostałam odpowiedź, że to będzie skierowane  
do IPN-u żeby wyjaśnić tam ten obóz pracy, który był w czasie okupacji i po wojnie. Dlatego chciałam 
wiedzieć, czy coś w tej sprawie już jest załatwione.  

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Szanowni Państwo, czy Pan Damian Kowalewski dotarł? Bo ma prawo zabrania głosu.  

To jeżeli jest, to zapraszam. 

Dzień dobry. Który z Panów to Pan Damian Kowalewski? 

Bardzo proszę, uzyskał Pan prawo zabrania głosu na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. A Panowie proszę 
tutaj, można spocząć.”. 

 
Wnioskodawca – Sekretarz Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pan Damian Kowalewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja miałem prezentację multimedialną – czy można ją wyświetlić?”. 

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

„Jest na pendrivie jakimś, tak? Okej (…).”. 

 
Wnioskodawca – Sekretarz Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pan Damian Kowalewski  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Radni. 

Nazywam się Damian Kowalewski i jestem przedstawicielem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
Okręg Śląsk Cieszyński.  

Nasz Okręg działa od marca br., wtedy to odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. W skład Okręgu 
wchodzą nie tylko osoby młodego pokolenia, ale również krewni i rodziny (…) związane ze zgrupowaniem 
partyzanckim Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flame „Bartka”. I tutaj z nami 
jest żywy przykład właśnie takiego krewnego – jest Pan Zbigniew Chmielniak, nasz Prezes Okręgu Śląsk 
Cieszyński; jego kuzyni byli w zgrupowaniu „Bartka” w Pogotowiu Akcji Specjalnej „Śmiertelni”.  
Pan Zbyszek Chmielniak z kolei był łącznikiem, przenosił nie tylko meldunki, raporty, ale również broń  
dla partyzantów. W szeregach naszego Okręgu jest również kombatant ppor. Stefan Siekliński „Stefek”  
ze zgrupowania bojowego, które działało w zgrupowaniu „Bartka”. Pan Stefan Siekliński jest mieszkańcem 
Bielska-Białej.  

Naszym priorytetem na najbliższy czas jest przygotowanie sztandaru Okręgu. Mamy już (…) przez grafika 
przygotowany wstępny projekt sztandaru, jak ma wyglądać. Jest założenie, aby na sztandarze znalazły się 
loga poszczególnych miast: Bielska-Białej, Cieszyna, Pszczyny oraz Czechowic-Dziedzic. Wnioskowaliśmy 
oczywiście o zgody do tych miast, otrzymaliśmy zgody od Cieszyna, Czechowic-Dziedzic oraz od Pszczyny. 
Wnioskowaliśmy również o taką zgodę do Prezydenta Bielska-Białej, niestety nie udzielono nam takiej 
zgody, argumentując to, że miasto Bielsko-Biała nie ma nic wspólnego ze Śląskiem Cieszyńskim.  
Czy można prosić o przełączenie slajdu? Za nami jest mapa Śląska Cieszyńskiego. Ja akurat pisałem 
maturę o Bielsku i Bielsko było częścią Śląska Cieszyńskiego, granicą była rzeka Biała. Natomiast drugim 
argumentem na nieudzielenie takiej zgody, aby herb miasta Bielska-Białej znalazł się na naszym
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sztandarze, było to, iż nie jesteśmy rozpoznawalni ani aktywni. Dlatego nie chciałbym się tutaj rozpisywać 
na temat naszej działalności ogólnopolskiej całej, tylko przybliżę Państwu fragment działalności związany 
bezpośrednio z miastem Bielsko-Biała.  

Działamy na kilku płaszczyznach, z czego największą płaszczyzną jest płaszczyzna edukacyjna. 
Przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje historyczne dla szkół, wernisaże wystaw w domach kultury. 
Drugą płaszczyzną jest płaszczyzna rekonstrukcyjna – tak jak widać. Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński 
są również członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”. Działamy na płaszczyźnie charytatywnej, 
bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych oraz w różnego rodzaju uroczystościach, 
zarówno tych lokalnych, jak i patriotycznych, (…) mających charakter patriotyczny. I tak jak wspomniałem, 
przybliżę tylko pokrótce to, co zorganizowaliśmy dla miasta Bielska-Białej: 9 marca w Zespole Szkół 
Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy prelekcję historyczną, 5 kwietnia 
w Zespole Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, 19 maja w Zespole Szkół nr 23  
w Bielsku-Białej, 18 czerwca na Pikniku Rodzinnym w Bielsku-Białej w Straconce, 19 listopada w Szkole 
Podstawowej „Skała” w Bielsku-Białej. 

Braliśmy również udział w różnego rodzaju akcjach patriotycznych: akcja „Kocham Polskę”, bielski Marsz 
dla Życia i Rodziny, III Bieg Charytatywny „Biegniemy z Mają dla Hani” oraz bielski marsz pamięci  
i tożsamości.  

Ponadto jako Okręg współorganizowaliśmy m.in. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bielsku-Białej oraz 
uroczystości związane z 72. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego również w Bielsku-Białej.  
I chciałem powtórzyć, że to tylko akcje bezpośrednio związane z naszym miastem. Na obecną chwilę,  
po ośmiu miesiącach aktywnej działalności, w Okręgu jest ponad 50 osób, gdzie wielu z nich  
to mieszkańcy Bielska-Białej. 

Mam nadzieję, że te kilka słów, które przedstawiłem, pozwoli Państwu na zmianę decyzji. Tak jak mówię, 
mamy przygotowane, mamy zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie sztandaru,  
nie potrzebujemy ani złotówki. Chcemy tylko zgodę, aby herb miasta Bielsko-Biała znalazł się na naszym 
sztandarze i dumnie reprezentował nasze miasto.  

I korzystając jeszcze pokrótce z sytuacji, że mogę zabrać głos na sali sesyjnej, chciałbym wnioskować  
o zmianę nazewnictwa ulicy Armii Ludowej, która jest w Bielsku-Białej, na chociażby nazwę imieniem 
kapitana Henryka Flame „Bartka” oraz o godne uporządkowanie ronda Narodowych Sił Zbrojnych, które 
również Bielsko-Biała posiada. 

Dziękuję.” 

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

„Bardzo dziękuję. 

Czy Pan Prezydent chciał się odnieść do tego?” 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Nie.”. 

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

„Nie. 

Bardzo dziękujemy za prezentację i za to, że Państwo nas odwiedzili. 

Bardzo proszę – Pan Radny Maurycy Rodak.”. 
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Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Dziękuję. 

Panie Prezydencie, ja bym jednak prosił żeby Pan się odniósł do tego, przynajmniej z szacunku dla 
chłopców, którzy tutaj czczą tradycje partyzanckie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„To Pan wnioskuje, że ja nie mam szacunku dla Panów.”. 

 
Radny Maurycy Rodak  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ponieważ przyszli tutaj z prośbą, a Pan powiedział, że się nie odniesie. Mam nadzieję, że Pan się jednak 
odniesie. Według mnie decyzja o nienadaniu, o niepozwoleniu na umieszczenie herbu Bielska-Białej  
na sztandarze, który ma czcić partyzantów zgrupowań antykomunistycznych z oddziału „Bartka”, to jest 
jakiś skandal, myślę że na skalę ogólnopolską.  

Śląsk Cieszyński, że to ma być argument – że mają w nazwie Śląsk Cieszyński, mają nie dostać herbu.  
Ich główną siedzibą jest Bielsko-Biała, głównym miejscem aktywności jest Bielsko-Biała. Chłopcy  
w pięknych mundurach partyzanckich uświetniają wszystkie uroczystości miejskie, są zawsze obecni, stoją 
przy sztandarach kombatanckich, chcą mieć teraz swój sztandar – myślę, że zasłużyli. Według mnie nie  
ma żadnej podstawy, żeby im odmawiać tego herbu, zwłaszcza że teraz jeszcze jest taki okres,  
że w przyszłym roku będziemy mieć ekshumacje partyzantów, którzy byli mordowani w Bielsku i w Białej. 
Możliwe, że ich szczątki spoczywają tutaj na zapleczu Ratusza, w parku ratuszowym, prawdopodobnie przy 
ulicy Krasińskiego, bardzo możliwe, że także zakopywano ich na cmentarzu ewangelickim. Myślę,  
że ta tradycja niepodległościowa coraz mocniej będzie w Bielsku obecna i będzie jakąś zadrą ta decyzja  
o odmowie udzielenia im zgody na umieszczenie herbu. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Pan Przewodniczący Przemysław Drabek.”. 

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

„Dziękuję serdecznie.  

Panie Prezydencie, 

ja też bym chciał w podobnym tonie się odnieść, gdyż ja rozumiem, że – w trakcie posiedzenia Komisji,  

gdy dyskutowaliśmy na temat, dla mnie oczywistej rzeczy – że taka zgoda powinna być wydana,  
bo trudno nie docenić wielkiej pracy (…), poświęcenia swojego czasu, osób związanych ze Związkiem.  
I to naprawdę, to nam powinno zależeć żeby też Bielsko-Biała mogło funkcjonować, żebyśmy mogli być 
jakby w pewnym sensie też związani z tą tradycją i z pracą tych młodych i starszych osób, tworzących 
Związek Narodowych Sił Zbrojnych.  

Głównym argumentem, który padał właśnie, był brak związku z Bielskiem-Białą. Ja mówiłem, że warto  
by było jakby mieć tą troszeczkę pogłębioną wiedzę. Bardzo dziękuję Panom, że Panowie też w dniu 
dzisiejszym przedstawili te działania, które robią w Bielsku-Białej – i nikt ich nie prosi, pracują w wolnym 
czasie, edukują młodzież. I mam nadzieję, że ta informacja, która dzisiaj tutaj padła na tej sali sesyjnej,  
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że Związek Śląsk Cieszyński Narodowych Sił Zbrojnych jest związany również z miastem Bielskiem-Białą,  
że przedstawiciele tego Okręgu pracują w Bielsku-Białej, pracują na rzecz młodzieży w Bielsku-Białej, 
organizują w Bielsku-Białej szereg uroczystości, je uświetniają, jakby wyjaśnią te wątpliwości i dadzą jakby 
taką możliwość podjęcia tej decyzji.  

I moja taka prośba i wniosek, żeby Pan Prezydent jakby przeanalizował tę decyzję. I prośba,  
też do Koleżanek, Kolegów Radnych, żeby ten herb naszego miasta Bielska-Białej mógł być również  
na sztandarze związkowym. 

Dziękuję bardzo.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Bardzo proszę Panie Prezydencie.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja dziękuję za tę wypowiedź Pana Przewodniczącego Drabka. Faktycznie z tej informacji wynika  
m.in., nie tylko fakt zaangażowania Panów w tę prowadzoną przez nich działalność historyczno-
patriotyczną, ale również na przykład chociażby z tej informacji wynikało o przychylności miasta  
co do chociażby możliwości przeprowadzania poszczególnych tam informacji, szkoleń, konferencji  
z młodzieżą w mieście Bielsku-Białej. To po pierwsze. 

I po drugie, chcę poinformować, że jeżeli chodzi o przyznanie herbu miasta Bielska-Białej na tego typu 
inicjatywy, to obowiązuje określona procedura. Na ten moment ta procedura, ten kolejny raz przynajmniej, 
nie została wszczęta. Jeżeli tak Panowie uważają (…), to tę procedurę należy wszcząć, zgodnie  
z obowiązującymi nam przepisami.  

A Panu Maurycemu chciałem powiedzieć, że uważam, że te Pana słowa są co najmniej niewyważone, 
niesprawiedliwe, nieuczciwe i napastliwe.”. 

 
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 Przewodniczący.  

Ja bym prosił, Panie Prezydencie, o przybliżenie szczegółów gdy chodzi o tę procedurę, bo wszyscy 
pamiętamy, że wniosek tutaj Państwa był rozpatrywany na październikowej Komisji Budżetu. Komisja 

niestety negatywnie zaopiniowała ten wniosek; tutaj Radni mojego Klubu go popierali, niestety nie znalazł 
tutaj powszechnej aprobaty, gdy chodzi o innych Radnych. Tak że bardzo bym prosił o wyjaśnienie  
i przybliżenie szczegółowo całej procedury, żeby tutaj Panowie mieli jasność sprawy. 

Dziękuję.”. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Jeżeli mogę Panie Przewodniczący.”. 

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

„Bardzo proszę.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Te przepisy są ogólnie dostępne, są dostępne na stronie internetowej. Jeżeli Pan oczekuje ode mnie 
teraz, że ja w stu procentach Panu precyzyjnie odpowiem, bo tak rozumiem to Pana pytanie, to odsyłam 
Pana do strony internetowej. Tak samo widać, że Pan nie jest rozeznany w szczegółach, jak być może 
również i ja. Jest to kompetencja też Rady Miasta, jeżeli chodzi o przyznawanie herbu miasta Bielska-Białej 
w określonych okolicznościach.”. 

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

„Bardzo dziękuję. 

Ad vocem – Pan Przemysław Drabek. Przypominam tryb ad vocem 1 minuta.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Panie Prezydencie, Koleżanki, Koledzy Radni,  

co do procedury (…) – ja może powiem jak ona wyglądała (…). Nie ma obowiązku Związek mieć pełnej 
wiedzy do tego, jak ta procedura wygląda.  

Pierwsze pismo zostało skierowane, z tego co pamiętam, do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie bez 
przekierowania tego – przynajmniej ja nie zapoznałem się z tym pismem – na posiedzenie Komisji. Padła 
odpowiedź negatywna. Następnie Związek za radą, żeby właśnie sprostać procedurze, złożył wniosek  
na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, gdzie Komisja Edukacji i Kultury, Komisja merytoryczna, 
zaproponowała Panu Prezydentowi, poprosiła jeszcze o ponowne rozpatrzenie sprawy. Następnie wniosek 
wrócił – o dziwo – to mnie akurat dziwiło, dlaczego został jakby przekazany Komisji budżetowej, która  
nie jest Komisją merytoryczną i tam nastąpiło głosowanie jakby tego ponownego wniosku.  

Ja bym chciał żebyśmy tutaj odeszli od jakby takiego szczegółowego trzymania się pełnej procedury. 
Oczywiście ją trzeba zachować, tylko pytanie, czy jest wola. Bo my możemy jeszcze tę procedurę 
piętnaście razy powtarzać i mieć taki sam efekt. A mam taką prośbę, bo ta informacja jest głównie  
m.in. do Pana Prezydenta, bo ja przypominam sobie dyskusję z Komisji budżetowej: (…) Jaki ma związek 
Cieszyn (…) z naszym miastem? Tylko i wyłącznie to był problem, nic innego.  

Więc mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wyjaśniliśmy sobie i te wyjaśnienia pokazują, że organizacja  
ta jest mocno związana m.in. też z naszym miastem i jest organizacją szerzej działającą, nie tylko  
na terenie Bielska-Białej; można powiedzieć w regionie, jak i ogólnopolsko. I to jest naprawdę bardzo 
dobra rzecz, żebyśmy też mogli być prezentowani, nasz herb, na tym sztandarze.  I myślę, że ta dyskusja 
tylko tyle miała do wyjaśnienia, to połączenie tej działalności.  

W związku z powyższym, jeżeli Panie Prezydencie potrzebne są jakieś kroki proceduralne, które  
ma Związek, że tak powiem, podjąć…”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Proszę zmierzać do końca.”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek (ad vocem) 
Powiedział m.in., cyt.: 

„…to go podejmie, tylko jest jeden warunek, czy jest wola; bo jaki to ma cel.”. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński 
Powiedział m.in., cyt.: 

„(…) To, co Pan Radny, Pan Przewodniczący Drabek mówi, to jest wszystko zgodne z faktem, znaczy  
ze stanem faktyczno-prawnym, i kończy się to wszystko – tylko pozwolę sobie przypomnieć – stosowną 
uchwałą Rady Miasta. I nic więcej.”. 

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

„Nie wiem, czy Rady Miasta czy Komisji?”.  

 
Wypowiedź poza mikrofonem. 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Komisji.”. 

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

„Komisja wystarcza. 

Dobrze, poczekam jeszcze trochę. Najpierw w trybie ad vocem Pan Roman Matyja. Pan Konrad Łoś jakby 
się przełączył na ad vocem, bo drugi raz w tej samej sprawie nie można.”. 

 
Radny Roman Matyja  
Powiedział m.in., cyt.: 

„Ja chcę dołączyć do tych głosów, które zostały przed chwilą powiedziane.  

Panie Prezydencie, nie ma co się upierać. Faktem jest i potwierdzam to jako przewodniczący Komisji,  
w której odbyła się ta dyskusja i ona – jakby powiedzieć – załamała się w momencie, kiedy nie było 
wiadomo, czy faktycznie ta organizacja prowadzi działalność na rzecz Bielska-Białej i w Bielsku-Białej.  

Po dzisiejszym wyjaśnieniu myślę, że wszyscy (…) nie mamy najmniejszej wątpliwości, żeby zmienić naszą 
uchwałę. Zapraszam wszystkich Kolegów, Koleżanki do tego, żebyśmy szybko podjęli tę decyzję  
i na najbliższej Komisji merytorycznej przegłosowali tak, żeby zakończyć ten temat, bo myślę, że nikomu 
on nie służy, a przynajmniej taka niestosowna dyskusja.”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
Powiedział m.in., cyt.: 

„Bardzo dziękuję Panie Radny. 

Ad vocem – Pan Radny Konrad Łoś.”. 

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

„Dziękuję Panie Przewodniczący.  

Ja dość przewrotnie zadałem to pytanie dotyczące procedury, bowiem w mojej ocenie ta…”. 

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

„Za to Pana lubimy, Panie Radny.”. 

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

„Dziękuję.  

…, bowiem ta procedura została dopełniona ze strony Związku Narodowych Sił Zbrojnych. I teraz kwestia 
jest taka, czy jest wola ze strony Radnych. Mam nadzieję, że jest i również mam nadzieję,  
że na najbliższych Komisjach merytorycznych, Budżetu, również ta sprawa będzie przedmiotem 
rozpatrywania. 

Dziękuję.”. 

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

„Dziękuję bardzo.  

Jako człowiek skromny poczekałem do końca i teraz tak: procedura jest taka, że ona sprowadza się  
do tego, że to Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego podejmuje decyzje, ponieważ to jest 
Komisja, której merytorycznie podlega promocja Miasta, a w ramach promocji dysponujemy naszymi 
znakami, bo to jest nie tylko herb. I teraz tak: ta procedura nie wyszła – z zastrzeżeń, o których Panowie  
tu mówili. Istotą jest to, co powiedział Pan Przewodniczący Drabek, że jest kwestia woli. Ja myślę, że nie 
bez znaczenia jest prezentacja Panów i zjawienie się tutaj. Na mnie zrobiło to pozytywne wrażenie  
i osobiście zadbam o to, aby sprawa wróciła na Komisję. I podejmiemy myślę, normalną decyzję  
na spokojnie (…). Czasami trzeba mieć więcej informacji, żeby podjąć lepszą decyzję. I to tyle.  

A teraz, Szanowni Państwo… – jeszcze nie. A tak – zgodnie z prośbą – Pan Przewodniczący Drabek, 
jeszcze na koniec przypomnienie.”. 

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

„Przypomnienie. Zapraszam wszystkich Radnych zainteresowanych przygotowaniem tego wspólnego 
projektu związanego z kwestią ZGM-u do sali 45 po zakończeniu sesji. 

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

„Bardzo dziękuję.” 

 
Ad 21 
Zakończenie obrad  

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

„A ja poproszę wszystkich o powstanie 

Szanowni Państwo,  

Zamykam XXIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.”.4 
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